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1. INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn for planarbeidet  

Rambøll er engasjert av Solåsen Utbygging AS ved Eva og Johannes Kristiansen for å utarbeide 

detaljreguleringsplan for Solåsen på His i Arendal kommune.  

En ønsker gjennom planarbeidet å utvikle eiendommene innenfor planområdet til boligformål, i 

form av tre leilighetsbygg av 6 etasjer. Grunneierne ser for seg en utbygging med inntil 75 

leiligheter som et anslått omfang.  

 

Byplan Arendal 2023 foreslår at en vesentlig større del av befolkningen i fremtiden må bo og 

jobbe i eller nær sentrum og bydelssentra for å møte de utfordringer som vil komme. Det er sagt 

at 80% av boligbehovet bør møtes i form av nye leiligheter i ulike prisklasser med høy bokvalitet 

og universell utforming- 50% av utbygging skal bygges i bysentrum og resten omkring 

bydelssentra som His (0,5 km radius). 

 

Det pågår for tiden planlegging av flere reguleringsplaner på His. 

 

For å koordinere de pågående reguleringsplanene ble det fra kommunens side innkalt til et felles 

møte for de aktuelle konsulentene og utbyggerne i september. I forkant av møtet hadde 

kommunen fått utarbeidet noen skisser og illustrasjoner som viser muligheter for en mer urban 

framtidig utbygging i området rundt His, fra Hølen til His kirke.  

 

Stemningen på møtet var positiv, og administrasjonen gikk videre med egne møter med berørte 

privatpersoner, før planene ble presentert for kommuneplanutvalget, pressen og på folkemøte i 

november.  

 

Det pågår for tiden arbeid med utarbeidelse av kommunedelplan for His bydelssenter. Planen ble 

varslet igangsatt på slutten av 2014 med frist for merknader til den 30.01.2015. 

 

Planområdet for kommunedelplanen omfatter fra sør områdene på Willumstad, avgrenset av 

Løvliveien og Utnesveien. Avgrensningen følger så fv. 420 frem til Plantasjen, og tar med seg 

denne og Kokkeplassen. Nord for Kokkeplassen krysses igjen fv. 420, og planavgrensningen tar 

med seg de ubebygde områdene øst for fylkesveien som grenser mot eksisterende bebyggelse.  

Planen omfatter også bebyggelsen på begge sider av Kirkeveien mellom rundkjøringen og Hisøy 

kirke. 

 

Målsetting for arbeidet med kommunedelplanen er å 

 Skape en levende bydel på His. 

 Utvikle området i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging. 

 Legge sterke føringer for kommende reguleringsplaner i området. 

 Vise gjennomføringsmuligheter og gi rammer for utbyggingsavtaler 

1.2 Formål med prosjekt 

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av inntil tre leilighetsbygg i 6 etasjer med 

inntil 75 leiligheter. Det skal også legges til rette for tilhørende anlegg, arealer for lek og 

uteopphold, renovasjon, parkering, adkomst, teknisk infrastruktur osv. 

Forslag til planområde utgjør samlet 18000 m2, dvs. 18 daa. Prosjektet vil fremstå som en 

fortetting av eksisterende område. 
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1.3 Formål med planlegging av program 

Formålet med planprogrammet er å gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, 

samt opplegg for medvirkning. Det skal også redegjøres hvilke alternativer som vurderes og 

behovet for utredninger i planarbeidet. 

Planprogrammet er et fleksibelt verktøy for den tidlige fasen av planarbeidet. Programmet skal 

tilpasses konkret plansituasjon og planbehov. Ifølge veileder til forskrift om 

konsekvensutredninger skal planprogrammet minimum inneholde redegjøring for formålet med 

planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. 

1.4 Beskrivelse av planområdet, dagens situasjon 

Planområdet ligger på His, ca 5 km Vest for Arendal sentrum. Området ligger i tilknytning til 

nyetablerte leilighetsbygg, bak eksisterende Rema1000 og Elim bo og omsorgssenter. 

Området er ubebygd og ligger i en bratt helning mot sørvest med gode solforhold. 

Området ligger i umiddelbar tilknytning kollektivakse og servicetilbud. 

Arendal internasjonale skole ligger like i nærheten av området.  

Hisøy skole ligger 2,5 km fra området. Det er flere barnehager innenfor 3 km radius. 

Det er gangavstand til rekreasjonsområder i form av turløyper, gårdcafe/opplevelsestilbud, samt 

sti- og gangsystemer til sjø og strand. 

 

 

Figur 1 området sett fra kirkeveien 

 

 

Figur 2 området sett fra kirkeveien mot øst 
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Figur 3 Områdets beliggenhet, skoler, barnehager og rekreasjonsområder 

 

Kartet viser planområdets beliggenhet og forhold til eksisterende skoler, barnehager og 

friområder/badeplasser. 
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1.5 Planavgrensning 

 

 

Figur 4 forslag til plangrense 

Planforslaget tok i første omgang for seg et mindre område nær opp mot de nyetablerte 

leilighetsbyggene i nordvest. Tanken var å utvikle et leilighetsbygg i nær tilknytning til de to 

eksisterende. Planene er endret og det ønskes nå å tilrettelegge for et utbyggingsprosjekt av 

større omfang fordelt på tre leilighetsbygg med rund 75 boenheter i 6 etasjer. Planområdet 

utgjør ca 18,0 daa. 

1.6 Problemstillinger og utfordringer 

Utforming av bygeområdene i forhold til landskap, geologi, rekreasjon, og trafikk blir noen av 

problemstillingene man må jobbe videre med i planprosessen.  
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2. OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER 

2.1 Sentrale føringer/ nasjonale mål 

Planforslaget må utarbeides i tråd med overordnede, nasjonale og regionale mål og retningslinjer 

Av slike kan nevnes  

 RPR for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen 

 RPR for samordnet areal og transportplanlegging 

 RPR for universell utforming. 

2.2 Kommunale planer og føringer 

I gjeldende kommuneplan er området avsatt omfattet av detaljeringssone (videreføring av 

reg.plan.) ( H910). Det vil si at vedtatt reguleringsplan er juridisk grunnlag og førende for videre 

utbygging. 

 

 

Figur 5 Status i gjeldende arealdel til kommuneplan (2013-2025) 

 

Gjeldende plan for område er reguleringsplan for Solåsen, His vedtatt den 27.11.2003 (PlanId 

1909r7). I gjelden plan er område avsatt til Område for Park/Turvei/lek med bestemmelser om 

at «F1 kan benyttes til lekeplass/park .Områdene skal være offentlig tilgjengelige og åpne for 

alminnelig bruk. Bygninger kan tillates i området dersom disse fremmer allmennhetens bruk av 

friområdet». 
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Figur 6 Gjeldende reguleringsplan for området 

 

 

Figur 7 Gjeldende reguleringsplan for område ved ny adkomst i øst 
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3. PROGRAM FOR PLAN OG UTREDNINGER 

3.1 Krav om KU – utløsningskriterier 

Utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Solåsen faller inn under planer og tiltak som skal 

behandles etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven trådt 

i kraft den 01.01.2015. 

Planforslaget faller inn under forskriftens § 2 planer som alltid skal behandles etter forskriften, 

bokstav d): «områdeplaner, detaljreguleringer på mer enn 15 daa, som omfatter nye områder til 

utbyggingsformål». 

3.2 Beskrivelse av alternativer 

3.2.1 Referansesituasjon (0-alternativet) 

Referansesituasjon (0-alternativet) innebærer at dagens sitasjon i området opprettholdes. Denne 

situasjonen er det utgangspunkt som konsekvensene ved forslaget skal vurderes opp i mot. 

3.2.2 Utbyggingsalternativet 

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for boligformål i form av tre leilighetsbygg i 6 

etasjer med om lag 75 leiligheter. Opprinnelig prosjekt med utvidelse av dagens struktur med et 

leilighetsbygg har man gått bort i fra gått bort ifra.  

Nytt forslag tar for seg et større areal enn opprinnelig på området avsatt til friområde (F1) i 

gjeldende reguleringsplan 

4. UTREDNINGSMETODER OG SAMMENSTILLING 

Programmet skal tilpasses i henhold til forskrift om konsekvensutredninger konkret plansituasjon 

og planbehov. 

 

Utredningene skal i hovedsak baseres seg på eksisterende kunnskap, her under eksisterende 

areal- og temaplaner, nasjonale databaser, tidligere utredninger, tallmateriale og annen 

kartfestet informasjon.  

 

Dersom planarbeidet identifiserer kunnskapsmangler som er vesentlig for å vurdere planvirkning, 

vil det bli innhentet ny kunnskap. 

 

Planen utarbeides som detaljreguleringsplan på et begrenset område. I gjeldende 

detaljregulering er området avsatt til friområde. Planlagt utbyggingsområde ligger i svært bratt 

sørvestvendt terreng. Vi vurderer det slik at følgende tema er relevant å utrede videre: 

 

1. Grønnstruktur/Friluftsliv/rekreasjon 

Utredningen skal belyse tiltakets påvirkning for grønnstrukturen i området. Hele området er 

avsatt til friområde i gjeldende reguleringsplan. Det pågår for tiden arbeid med 

kommunedelplan for området. I dette arbeidet vurderes område omgjort til 

utbyggingsområde. Det vil ventelig gjøres en utredning av konsekvenser for den overordnede 

grønnstrukturen. Det vil gjøres en utredning av utbyggingsforslagets konsekvens for 

grønnstrukturen i det aktuelle området. Vurderingene gjøres på allerede kjent kunnskap for 

området. 

Friluftsliv/rekreasjon omhandler ferdsel i området. Planområdets bruk som 

rekreasjonsområde i dag og potensialet for områdets betydning som rekreasjonsområde skal 
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omtales. Konsekvensene knyttet til arealbeslag og tiltakets endring av bruksmuligheter og 

nærmiljø og friluftsliv skal utredes. Eksisterende grunnlagsdata benyttes som utgangspunkt 

for vurderingene. 

 

2. Samfunnssikkerhet: ras 

Det har på tomten vest for planområdet, byggetrinn 1, vist seg at de geologiske forholdene i 

området er utfordrende og krever sikringstiltak. 

Det skal foretas geologiske undersøkelser av området for å innhente nødvendig kunnskap om 

de geologiske forholdende på stedet i tillegg til databasesøk for innhenting av eksisterende 

kunnskap. 

 

3. Landskap 

 Temaet omfatter foreslått utbyggings innvirkning på landskapsbildet, samt fjernvirkninger av 

planlagt utbygging.  

 Landskapets egnethet for utbygging med volum og høyder skal omtales. Planbeskrivelsen 

skal inneholde en landskapsanalyse hvor området skal vurderes i forhold til eventuelle viktige 

landskapskvaliteter. 

 Det skal gjøres vurderinger av virkningen av en utbygging på opplevelsen av landskapet. 

 Planområdet er kupert og ligger i foten av en markert topp/utsiktspunkt i området.  

 Det skal utredes hvilke konsekvenser bebyggelsen vil få for landskapsopplevelsen fra 

tilgrensende områder. 

 

 

Ytterligere vurdering av temaer vil bli beskrevet i planbeskrivelse til planen i tråd med Arendal 

kommunes epost av 09.02.2015. 

 

4.1 Sammenstilling av utredningstema 

Det blir gjort en sammenstilling og samlet vurdering av konsekvensene. Det blir også beskrevet 

aktuelle avbøtende tiltak der dette kan være aktuelt. Følgende kategorier vil bli benyttet for å 

vurdere konsekvenser. 

 Positiv konsekvens 

 Ingen konsekvens 

 Liten negativ konsekvens 

 Middels negativ konsekvens 

 Stor negativ konsekvens 

5. ROS 

Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet. I ROS-analysen 

vurderes hvorvidt det planlagte tiltaket vil medføre endret risiko for mennesker, miljø og/eller 

materielle verdier som er knyttet til spesielle forhold ved planforslaget. Gjennom en ROS-analyse 

gjøres en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser, og det vurderes hvilken 

risiko disse hendelsene representerer. 

 

Metodisk sett tar vi utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 

samt en generell sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser. ROS-analysen 

utføres som en relativt enkel variant. Karleggingen av aktuelle hendelser gjennomføres på et nivå 

som reflekterer forslaget til reguleringsplan og vil ivareta krav til samfunnssikkerhet og risiko- og 

sårbarhetsanalyse jf. Plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3. 
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ROS-analysen bygges opp som en tre-trinns-analyse: 

 

1. Identifikasjon av aktuelle hendelser («farekartlegging» ved gjennomgang av sjekkliste) 

2. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

3. Risikoanalyse 

 

Følgende tema vil bli spesielt vurdert: 

 

 Grunnforhold: geologi 

 Friluftsliv 

 Trafikk 

 landskap 

6. PLANPROSESS, INFORMASJON OG MEDVIRKNING 

6.1 Informasjon og medvirkning 

Planprosessen har startet med formelt oppstartsmøte med Arendal kommune. Det ble avholdt 

oppstartsmøte den 29.04.2014. I denne fasen ble det diskutert utfra planer om utvidelse av 

eksisterende prosjekt med en blokk til eksisterende 2 (byggetrinn 3). 

 

Planene er endret, da blokk tre viste seg vanskelig å realisere. 

 

Nye planer ble presentert og diskutert i nytt oppstartsmøte med kommunen den 20.11.2014. 

Prosjektet er endret både med hensyn til antall blokker, adkomst og plassering. 

 

Utover dette vil prosessen følge medvirkningskravene nedfelt i plan- og bygningsloven. 

 

 

7. FORELØPIG FREMDRIFTSPLAN 

Aktivitet Tidsperiode 

Kunngjøring av planarbeid og høring av planprogram Februar 2015 

6 ukers høringsfrist på kunngjøring og høring April 2015 

Fastsetting av planprogram i kommunen Mai 2015 

Utarbeidelse av planforslag med KU Sommer 2015 

Innsending til 1. gangs behandling Høst 2015 

6 ukers offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling Høst 2015 

2 gangs behandling - Bystyret Vinter 2015 

 


