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Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Kirkeveien 190 med plankart og bestemmelser datert 23.05.19 
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring: 

 Det skal etableres en form for innendørs sosiale funksjoner (felles gjesterom, stue 
eller trimrom).  

 Det settes inn et rekkefølgekrav om at sykkelvei og fortau i Kirkeveien skal være 
sikret gjennomført før første boenhet kan tas i bruk.  

 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 05.06.2019 sak 19/71 
 
Møtebehandling 
 
Befaring foretatt. 
 
Einar Krafft Myhren (SV), fremmet følgende endringsforslag: 
Reguleringsbestemmelsen.: 
2.1 endres til: 
«Det etableres rett fjellskjæring på baksiden av bebyggelsen slik at bebyggelsen kan trekkes 
så nært fjellskjæringen som mulig. 
 
Fjellskjæringen skal beplantes med klatreplanter og det skal etableres et bed i bunnen av 
fjellskjæringen på baksiden av bebyggelsen med minimum bredde på 1,5 meter, hvor det 
skal plantes trær.» 
 
Nye tilleggspunkt i vedtaket: 
• Det anbefales at det inngås utbyggingsavtale eller lignende med tanke på drift og 
vedlikehold av offentlige friområder og turveier samt kommunalt eierskap til et antall boliger. 
• Det innarbeides i bestemmelsene at opparbeidelse av uteoppholdsarealene skal sikre 
framkommelighet for rullestol. 
 
Votering 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggspunkt 1 i vedtaket til Einar Krafft Myhren (SV), ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggspunkt 2 i vedtaket til Einar Krafft Myhren (SV), ble enstemmig vedtatt. 
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Endringsforslaget i reguleringsbestemmelsen til Einar Krafft Myhren (SV), ble vedtatt med 7 
(Ap 2, V 1, SV 1, H 2, KrF 1) mot 2 (Hp 1, H 1) stemmer.  
 
Kommuneplanutvalget vedtak  
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Kirkeveien 190 med plankart og bestemmelser datert 23.05.19 
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring: 

 Det skal etableres en form for innendørs sosiale funksjoner (felles gjesterom, stue 
eller trimrom).  

 Det settes inn et rekkefølgekrav om at sykkelvei og fortau i Kirkeveien skal være 
sikret gjennomført før første boenhet kan tas i bruk.  

 Det anbefales at det inngås utbyggingsavtale eller lignende med tanke på drift og 
vedlikehold av offentlige friområder og turveier samt kommunalt eierskap til et antall 
boliger. 

 Det innarbeides i bestemmelsene at opparbeidelse av uteoppholdsarealene skal sikre 
framkommelighet for rullestol. 

 
Reguleringsbestemmelsen: 
2.1 endres til: 
«Det etableres rett fjellskjæring på baksiden av bebyggelsen slik at bebyggelsen kan trekkes 
så nært fjellskjæringen som mulig. 
 
Fjellskjæringen skal beplantes med klatreplanter og det skal etableres et bed i bunnen av 
fjellskjæringen på baksiden av bebyggelsen med minimum bredde på 1,5 meter, hvor det 
skal plantes trær.» 
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Kirkeveien 190 - Forslag til reguleringsplan  

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven § 12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Kirkeveien 190 med plankart og bestemmelser datert 23.05.19 legges ut 
til offentlig ettersyn med følgende endring: 

 Det skal etableres en form for innendørs sosiale funksjoner (felles gjesterom, stue eller 
trimrom).  

 Det settes inn et rekkefølgekrav om at sykkelvei og fortau i Kirkeveien skal være sikret 
gjennomført før første boenhet kan tas i bruk.  

 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 - Oversiktskart 
Vedlegg 2 -  Forslag til plankart - 23.05.19 
Vedlegg 3 - Forslag til bestemmelser - 23.05.19 
Vedlegg 4 - Planbeskrivelse 23.05.19 
Vedlegg 5 - Illustrasjoner 
Vedlegg 6 - Utomhusplan - 14.05.19 
Vedlegg 7 - Vegplan pr.14.05.2019 
Vedlegg 8 - Lengdeprofil pr.26.04.2019 
Vedlegg 9 - VA-Infrastruktur 
Vedlegg 10 - Geoteknikk 
Vedlegg 11 - Kulturhistorisk registrering 
Vedlegg 12 - ROS-analyse 20.11.18 
Vedlegg 13 - Innspill oppstart 
Vedlegg 14 - Merknad om avkjørsel 
 
 
 
Bakgrunn 
Planforslaget er fremmet av Rambøll på vegne av Solåsen utbygging. Planforslaget fremstår etter 
flere runder med administrasjonen nå som godt gjennomarbeidet og fanger opp flere nye føringer 
og ønsker fra kommunen om kvalitet i uteområder, «nærhet til alt» og planlegging for reduksjon av 
klimagassutslipp. 
 
Planområdet ligger på His i skråningen mellom His terrasse og Elim. Området grenser mot 
Solåsen i nord og Rema og regulert friområde i sørvest. Planområdet er på totalt 19 daa.  
 
Planforslaget legger opp til en konsentrert bebyggelse med fire leilighetsbygg med til sammen 69 
leiligheter. Parkering skal etableres i kjeller. Uteområdene etableres i forkant av bebyggelsen og 
får med dette gode solforhold. Adkomst legges fra Kirkeveien med felles avkjøring med Elim.  
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Området har vært krevende å jobbe med grunnet mye terreng. De tekniske løsningene, da særlig 
med tanke på vei, avviker noe fra anbefalt standard fra kommunen. Rådmannen anbefaler likevel 
at forslaget legges ut på høring da hensyn til landskap og terreng tilsier at en i dette tilfellet må 
tillate noe mer stigning enn kommunal standard.  
 
Det planlegges en større ombygging av Kirkeveien mellom Vesterveien og Trommestadveien. 
Blant annet skal det etableres trafikksikre forhold som sykkelvei og tosidig fortau. Det er naturlig at 
utbyggingen av Kirkeveien 190 også bidrar økonomisk til infrastrukturen. Rådmannen foreslår 
derfor et rekkefølgekrav som sikrer et slikt bidrag.  
 
 
Innkomne merknader med kommentarer 
Det ble meldt oppstart av reguleringsarbeid i mars 2015. Det kom inn 7 innspill til varselet.  
 
Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 16.04.15 

 Miljøvernavdelingen viser til pågående arbeid med kommunedelplan for His bydelssenter, 
og ber om at reguleringsplaner for delområder avventes vedtak av denne.  

 Det må tas hensyn til estetikk og landskap.   

 Ved høy vekst vil det bli større slitasje på grønne områder og større utfordringer knyttet til 
støy, bokvalitet og trafikk. Det er da viktig å ta vare på områder for rekreasjon. Grønne 
lommer må bevares. Inaktivitet er en stor helseutfordring.   

 Det må legges vekt på medvirkning fra skole og barnehager samt andre som benytter 
områdene.  

 Fylkesmannen minner om hensynet til barn og unge. De må settes av lekeareal og trygg 
skolevei må sikres.  

 Det må gjennomføres ROS-analyse.  
 

Rådmannens kommentar: 

 Kommunedelplan for His bydelssenter ble vedtatt i 2017.  

 Bebyggelsen vil ligge lavere enn Solåsen, og ikke danne silhuett. Bestemmelser 
regulerer takform og fargebruk.  

 Gjennom kommunedelplan for His bydelssenter ble tidligere utbyggingsområder i 
Willumstad endret til LNF-områder. Gjennom områdeplanen planlegges en 
oppgradering av infrastrukturen.  

 Området som reguleres viser ikke tegn på å være i bruk. Det reguleres likevel en 
adkomst gjennom området for å sikre dette behovet.  

 Det er regulert både lekeplass og fortau. Rådmannen mener planforslaget 
imøtekommer hensynet til barn og unge.  

 ROS-analyse er gjennomført.  
 
 
Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 08.05.15 

 Fylkeskommunen ser positivt på en utbygging som kan styrke bydelssenteret. Det pågår 
likevel flere planer i området, og en anbefaler kommunen om å se alle planene i en større 
sammenheng.  

 Det ønskes at tema kulturminner må inn i planprogrammet.  

 Det vises til gravrøys på Solåsen og utsikt fra toppen. Utbyggingens virkning på landskapet 
må vises gjennom 3d-modeller.  

 Fylkeskommunen varsler arkeologisk registrering av planområdet.  

 Fylkeskommunen varsler en innsigelse dersom utbyggingen blir utilbørlig skjemmende for 
gravrøysa på Solåsen.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Tas til orientering. Kommunedelplan for His bydelssenter ble vedtatt i 2017.  

 Krav til konsekvensutredning og planprogram falt bort da kommunedelplanen ble 
vedtatt.  

 Det er vedlagt illustrasjoner som viser utbyggingen fra ulike vinkler.  

 Tas til orientering. Undersøkelsen er gjennomført og rapport ligger vedlagt.  

 Tas til orientering. Rådmannen mener at planforslaget balanserer ønske om høy 
utnyttelse nær bydelssenteret og hensyn til gravrøysa.  
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Statens vegvesen, brev datert 15.04.15 

 Det vises til vedtatte byggegrenser langs Kirkeveien på 20 meter. 

 Det er et mål å redusere antall avkjørsler fra fylkesveien. Ved etablering av nye eller utvidet 
bruk av eksisterende kryss og avkjørsler settes krav i henhold til håndbøkene. Frisikt må 
reguleres inn.  

 Skolevei må beskrives.  
 

Rådmannens kommentar: 

 Det er ikke regulert inn ny bebyggelse langs Kirkeveien.   

 Konsulent har vært i kontakt med Statens vegvesen og diskutert konkrete løsninger. 
Felles adkomst er regulert inn der stigningsforholdene i Kirkeveien er de mest gunstige. 
Frisikt er regulert inn.  

 Trygg skolevei er sikret gjennom planlagt og eksisterende infrastruktur.  
 
 
Hisøy menighet v/ Jan Inge Gundersen, e-post sendt 27.03.15 
Menighetsrådet ber om at det tas hensyn til nærliggende Hisøy kirke med kirkegård og kapell. Det 
tenkes da særlig på veiløsning ut mot Kirkeveien.  
 

Rådmannens kommentar: 
Planforslaget berører ikke dagens avkjøring til kapellet. Området benytter og bygger om 
eksisterende avkjøring til Elim. Landskapsvirkning sett fra kirkegården er vist i vedlagte 
illustrasjoner.  

 
 
His vel v/ Knut Fonneløp Storhaug, brev datert 08.05.15 
Det vises til pågående arbeid med kommunedelplan for His bydelssenter, og velforeningen mener 
at reguleringsplaner i området avventes vedtak av denne. Det vises til at planområdet i dag er 
regulert til friområde og at Hisøy har lite grøntarealer tilgjengelig.  
 

Rådmannens kommentar: 
Kommunedelplan for His bydelssenter ble vedtatt i 2017. Området ble her vurdert som 
mindre aktuelt som friområde grunnet terreng og derfor avsatt til byggeområde. Derimot ble 
Willumstad endret fra boligområde til grøntområde. Utsikt fra området som er av verdi som 
grøntområde / turområde er ivaretatt.  

 
 
Sameiet His terrasse v/ Marit Vigeland, brev datert 05.05.15 
Det bes om at lekeplass tilhørende sameiet His terrasse tas ut av planforslaget.  
 

Rådmannens kommentar: 
Lekeplassen er ikke regulert til dette formålet fra før, og Rådmannen mener derfor at det er 
riktig at denne reguleres for å sikre området. Lekeplassen reguleres fremdeles til privat 
formål.  

 
 
John Kristian Birkeland, brev datert 06.05.15 

 Det vises til at utbygging i området innebærer formidable inngrep i terrenget med store 
sprengningsarbeider.  

 Området er i dag et benyttet friområde for folk og dyr.  

 På toppen av Solåsen ligger et fredet kulturminne.  

 Det er flere utbyggingsprosjekter i nærområdet og Hisøy generelt.  

 Ny adkomst ved Kirkeveien bli skape trafikkfarlige situasjoner.   
 

Rådmannens kommentar: 

 Planforslaget vil gi store terrenginngrep. Rådmannen anbefaler løsningen forslaget da 
det er i tråd med ønsket om høy utnyttelse ved lokalsentre.  
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 Selve byggeområdet bærer ikke preg av å være i bruk som friområde. Toppen ha 
adkomst fra His terrasse og bakenforliggende boligområder. Utsikten fra toppen blir 
ikke berørt.  

 Utbyggingen tar hensyn til gravrøysa med tanke på avstand og høyder.  

 Noen av de omtalte utbyggingsprosjektene er vedtatt, mens andre, som Willumstad, er 
skrinlagt og skal bevares som LNF-områder.  

 Det etableres ikke ny adkomst, men eksisterende avkjørsel til Elim bygges om.  
   
 
Rådmannens vurderinger 
 
Forholdet til kommuneplanens arealdel og tidligere reguleringer 
Området er i nylig vedtatt kommuneplan 2019-2029 vist med tilsvarende formål som 
kommunedelplan for His bydelssenter, dvs. framtidig boligbebyggelse. Til kommunedelplanen 
ligger det flere føringer for reguleringsplanarbeidet:  
 
Boligområde B 17 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal følgende føringer legges til grunn: 

a) Ved etablering av ny avkjørsel skal eksisterende avkjørsel til Elim omsorgsboliger og 
eksisterende avkjørsel til Kirkeveien 138, 140, 142, 154, 156 og 158 stenges. Adkomst til 
disse skal da samles i den nye avkjørselen.  

b) Det skal etableres gangadkomst vestover eller sørover mot bydelssenteret.  
c) Gravrøys på Solåsen utenfor området skal være premissgivende for en eventuell utbygging 

av området, knyttet til utforming, plassering og høyder av utbyggingen.  
d) Det skal tas hensyn til utsiktspunktet ovenfor området der det er sikt over kirken og ut mot 

sjøen. Siktlinjen skal bevares. 
e) Landskap skal utredes tilstrekkelig, og det bør utarbeides 3d og forslag til avbøtende tiltak 

for større inngrep i terrenget. 
 
Med unntak av punkt a) følges føringene opp i planforslaget. Grunnen for avviket er dialog med 
Statens vegvesen som viser at en samling av alle tre avkjørslene gir en lite god løsning.  
 
 
Estetikk og landskapsvirkninger 
Området ligger eksponert til og med naturlig bratt terreng. Det har vært jobbet med ulike grep for 
utbyggingen. Utnyttelsesgraden er høy på grunn av nærheten til His lokalsenter. Utbyggingen vil 
medføre store inngrep i terrenget, både for å kunne framføre teknisk infrastruktur og for å kunne 
bygge ut med høy utnyttelse. Veiframføringen og terrenginngrepene vises i vedleggene 
(illustrasjoner og lengdeprofil).    
 
Planforslaget innebærer at det sprenges ut en stor flate på kote 27. Her plasseres både 
bebyggelse og uteoppholdsområder. Parkering legges i kjeller. Leilighetsbyggene er lagt inn mot 
fjellskjæringen med uteområdene i forkant. En unngår med dette en situasjon der bebyggelsen blir 
plassert ute på «brinken». I tillegg er det presentert avbøtende tiltak som tilplantning av 
skjæringene med klatreplanter. Vedlagte illustrasjoner viser hvordan den høyeste bebyggelsen er 
lagt inn mot skjæringen. Bestemmelsene i planforslaget legger også gode føringer for utforming av 
fremtidig bebyggelse med tanke på takform og fargebruk.  
 
Bebyggelsen er høyest i senter med 6 etasjer og lavest på sidene med 5 etasjer. Topp møne er på 
kote 49,5. Til sammenligning er topp møne på His terrasse på kote 53.  
 
Så store inngrep i terrenget innebærer også at mye masse må flyttes ut av området. Det er gitt en 
god beskrivelse av anleggsarbeidet i planbeskrivelsen. Uttaket er estimert å være 44.500 m3 faste 
masser fjell. Dette tilsvarer ca. 3.115 transporter med lastebil med henger. Det vil forsøkes å 
benyttes noe av massene til andre prosjekter i nærheten, hvis ikke må det leveres til et pukkverk.  
 
 
Barn, unge og sosiale møteplasser 
Planforslaget legger opp til gode løsninger for barn og unge. Sentralt plassert i området ligger en 
lekeplass med gode solforhold. Krav til innhold og opparbeidelse er sikret gjennom 
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bestemmelsene. Det er også utarbeidet utomhusplan som viser opparbeidelsen av lekeplassen. I 
tillegg reguleres eksisterende lekeplass ovenfor His terrasse.    
 
Nylig vedtatt kommuneplan 2019-2029 har bestemmelser om at det skal settes av minst 25 m2 til 
lekeareal og minst 15 m2 uteoppholdsareal per boenhet. For 69 leiligheter tilsvarer dette i sum 
2.760 m2. For sentrale områder med høy utnyttelse kan en redusere arealet dersom kvaliteten 
økes. Arealkravet er da minst 25 m2 samlet for lek og uteoppholdsareal. For 69 leiligheter tilsvarer 
dette 1.725 m2. I sum er regulerte lekeplasser og uteoppholdsareal i planforslaget 3.400 m2. Det er 
planlagt opparbeidet 2.330 m2, jf. utomhusplanen. Resterende areal er eksisterende lekeplass (ca. 
650 m2) og grøntområder / kantsoner som ikke skal planeres men for det meste bestå av naturlig 
terreng og vegetasjon.   
 
I fordelingen mellom lekeareal og uteoppholdsareal er det tatt hensyn til at utbygger ønsker å 
henvende seg mot den eldre generasjonen. Erfaringsdata fra Arendal kommune tilsier at det er få 
barnefamilier som flytter inn i leilighetsbygg. Kommunen har også sett at det etableres for lite / for 
dårlige områder for voksne, og at mange eldre derfor ikke ønsker å bytte ut sin enebolig med en 
leilighet. I planforslaget settes det derfor av mer areal til uteoppholdsareal enn lekeareal. Selv om 
avsatt lekeareal med lekeapparater er mindre, vil det også være mulig for barn og unge å benytte 
de store områdene med plen og brostein i regulerte uteoppholdsareal til fri lek. Dette fremmer også 
en bruk der mennesker kan møtes på tvers av generasjoner.   
 
Løsningene for lek og uteoppholdsareal er diskutert med barn og unges representant som er 
positiv til forslaget.  
 
Adkomst til lekeplass og uteoppholdsareal skjer direkte fra bygningens utgang. En må ikke krysse 
eller følge trafikkert vei for å komme over til uteområdene. Fra både leilighetsbyggene og BUT3 
etableres adkomst ut til regulerte friområder der det også kan etableres en grillplass. Til skole og 
idrettsanlegg på Hisøy er det gangavstand langs fortau og gang- og sykkelvei.    
 
 
Friluftsliv 
Området er fra tidligere regulert til friområde, men endret til boligområde gjennom 
kommunedelplan for His bydelssenter. I samme planprosess ble Willumstad endret fra 
boligområde til LNF-område grunnet områdets bruk som friluftsområde. Willumstad fikk ved vedtak 
av kommuneplanen 2019-2029 en ytterligere beskyttelse mot nedbygging da de østre områdene 
ble definert inn i marka på Hisøy.  
 
Planområdet er en del av et større område som i kommunens friluftsanalyse er definert som et 
viktig nærturterreng. Selve planområdet er i begrenset bruk grunnet terreng, men toppen av 
Solåsen og utsiktspunktet der er viktig å ivareta. I planarbeidet har det da vært viktig å sikre 
forbindelseslinjene slik at mulighetene for å ferdes gjennom området ikke hindres.  
 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er gjennomført arkeologiske undersøkelser av planområdet. Rapporten ligger vedlagt. Det er 
ikke registrert fredede kulturminner eller SEFRAK registrerte bygninger innenfor planområdet.  
 
På selve toppen av Solåsen er det en gravrøys. Fylkeskommunen har vært svært klare på at det 
må tas hensyn til gravrøysa, og at det vil bli fremmet innsigelse til en utbygging som virker utilbørlig 
skjemmende. Gravrøysa ligger på toppen av kollen på kote 60. Høyeste bebyggelse i planområdet 
ligger på kote 49,5. Utsikten fra toppen vil dermed ikke bli hindret. Dette vises i vedlagte 
illustrasjoner. Avstand mellom toppen og bebyggelsen er 70-100 meter. Etter Rådmannen sin 
vurdering balanserer planforslaget ønsket om høy utnyttelse nær et bydelssenter og hensyn til 
gravrøys og landskap.  
 
 
Miljøkonsekvenser og biologisk mangfold 
Det er ikke registrert viktige naturtyper eller sjeldne arter i Naturbase eller Artsdatabanken. I 
forhold til naturmangfoldloven (nml) § 8 om kunnskapsgrunnlaget må dette kunne sies å være 
godt. Det ligger flere registreringer i Naturbase og Artsdatabanken i nærområdet, og med den 
sentrale plasseringen av området er det stor sannsynlighet for at eventuelle sjeldne arter er fanget 
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opp. Da kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt regnes nml § 9 om føre-var-prinsippet som 
mindre aktuelt, og sannsynligheten for skade vurderes som liten. Etter nml § 10 vurderes den 
samlede belastningen på økosystemet som liten. Nml §§ 11 og 12 vurderes som mindre aktuelle i 
denne saken.   
 
 
Klima, energi og sosial infrastruktur 
 
Skole og barnehage: Området tilhører Hisøy skolekrets. Til Hisøy barne- og ungdomsskole er det 
ca. 2 km. Skoleveien går langs fortau og gang- og sykkelvei. Skoleveien vurderes som trygg. 
Nærmeste barnehage er ca. 300 meter unna (Portveienport, privat). Nærmeste kommunale 
barnehage er etablert ved Hisøy skole. Avstand til skole og nærmeste barnehage vurderes å være 
innenfor gangavstand.   
 
Forretninger: Det er i dag en dagligvare ved His lokalsenter. Ved å etablere ny snarvei vil 
gangavstand være i underkant av 300 meter, noe som vil være godt innenfor gangavstand for de 
fleste. Snarveien korter ned avstanden fra rundt 500 meter i forhold til bilveien. I områdeplan for 
His planlegges det flere typer tilbud i lokalsenteret enn dagens situasjon. Til sentrum er det 4 km.    
 
Kollektiv: Området ligger i kort avstand til lokal bussholdeplass. Dessverre går ikke Hisøy-linja med 
hyppig frekvens, og signaler tyder heller ikke på at denne vil bli prioritert i fremtiden. Ved 
Vesterveien går kollektivaksen mellom Arendal og Grimstad som er hyppig frekventert med både 
lokalbusser og ekspressbusser. I pågående arbeid med ATP er det planlagt at avgangene på dette 
strekket skal gå enda flere ganger i timen. Til Vesterveien er det drøye 700 meter. Når snarveien 
etableres mot His terrasse vil denne strekningen kortes ned til rundt 400 meter.  
 
Sykkel og gange: Infrastrukturen for myke trafikanter i området er relativt god. Langs Kirkeveien er 
det etablert fortau / gang- og sykkelvei mellom Vesterveien og Hisøy skole. Mot sentrum er det 
etablert løsninger for gående og syklende. Opp langs adkomstveien vil det anlegges fortau. Det er 
regulert to snarveier mot lokalsenteret for å korte ned veien til butikkene og friområdet. Det er satt 
krav om etablering av sykkelparkering. I forhold til ønsket om å få flere over på sykkel og gange 
kan derimot tilbudet bli bedre. Det jobbes med slike løsninger i områdeplan for His.  
 
Energi: Det er i planforslaget satt bestemmelser om at parkeringsplasser for bil i parkeringskjeller, 
samt felles sykkelparkering, skal tilrettelegges for el-ladning.    
 
 
Teknisk infrastruktur 
 
Fylkesveien: Planområdet er tenkt tilkoblet Kirkeveien. Det planlegges felles avkjøring ved Elim. 
Ved avkjøringen må eksisterende carport tilhørende Elim rives. Denne skal erstattes av en ny. I 
forbindelse med arbeid med områdeplan på His planlegges det en ombygging av fylkesveien for å 
etablere sykkelvei med fortau. Dette legges inn i planforslaget, men da linjene ikke er ferdig tegnet 
må forlaget justeres her i løpet av høringen.    
 
Adkomstvei: Det er under arbeidet med reguleringsplanen jobbet med ulike løsninger for 
adkomstveien. Felles for løsningene er at det resulterer i en bratt stigning. Dette grunnet terrenget. 
For å unngå for større terrenginngrep i området enn nødvendig har Rådmannen i dette tilfellet hatt 
størst fokus på kritiske situasjoner, slik som bratt fall for syklende inn mot kryssende trafikk. Veien 
har nå et flatere parti ned mot fylkesveien. Det planlegges etablert fortau langs hele adkomstveien. 
 
Parkering: Parkering for bil vil foregå i fellesanlegg under bebyggelsen. Krav til parkeringsdekning 
per boenhet er minst 1 plass og maks 1,2 plass. I tillegg skal det settes av 0,1 plass per boenhet 
for gjester. Gjesteplassene skal etableres på bakkeplan. For sykkel er det krav om 1,5 sykkelplass 
per boenhet. Parkering i fellesanlegg for både bil og sykkel skal tilrettelegges for el-ladning.    
 
Renovasjon: Det planlegges nedgravde anlegg i området.  
 
Vann og avløp: Det nye området vil koble seg til eksisterende vannledning ved Kirkeveien. Avløp 
etableres med påkobling på samme sted.   
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Overvann: Avskoging og utbygging av et område vil føre til mer avrenning, da mye av nedbøren 
fordamper fra trær og infiltreres i grunnen i skogsområder. Harde flater har vesentlig mindre 
fordampning og liten fordrøyningseffekt, og vannet vil i hovedsak ledes inn mot tilgrensende 
områder. I forbindelse med arbeid med områdeplan for His er det jobbet mye med overvann og 
dimensjonering av Kirkeveien som flomvei. Påslippet fra Kirkeveien 190 må tilpasses dette. Det er 
satt krav om etablering av fordrøyningsanlegg i området.  
 
 
Universell utforming 
Ut fra teknisk forskrift vil det bli stilt krav om tilgjengelige boenheter for alle leilighetene. 
Planforslaget legger opp til at de delene av lekeplassene og uteoppholdsarealet som planeres 
sammen med byggetomta får universell standard. Resterende deler av området, samt 
eksisterende lekeplass ved His terrasse, er så kupert at det ikke vil være mulig å få dette universelt 
utformet.     
 
Adkomstveiene med fortau er regulert med bratte stigningsforhold. Dette grunnet terrenget i 
området. Videre er snarveien / trappa mot His terrasse og det regulerte friområdet for bratt i forhold 
til kravene om universell utforming. Dette har kommunen vært klar over siden oppstartsmøtet, og 
likevel ønsket at det planlegges på denne måten. For at flest mulig skal gå til senteret, og ikke 
kjøre bilen rundt, må snarveien være kortest mulig. På grunn av høydeforskjeller og terreng er det 
ikke mulig å få en rask snarvei ned til lokalsenteret med stigningsforhold innenfor UU.  
 
 
Folkehelse 
Området bygger opp under flere av de viktige aspektene innen folkehelse. Det er kort gangavstand 
til både butikker, barnehage, nærturterreng og holdeplass for buss, noe som fremmer fysisk 
aktivitet i hverdagen. Området ligger solrikt til, og området ligger ikke nært inntil trafikkerte veier 
slik at det er skjermet mot støy og støv.  
 
Det er regulert store og attraktive uteoppholdsareal som vil fungere som sosiale møteplasser og 
hindre ensomhet. Administrasjonen har i prosessen oppfordret til at det også tilrettelegges for 
felles møteplasser innendørs, slik som felles gjesterom eller felles stue, men utbygger har 
argumentert mot dette og vist til at uteområdene har god kvalitet og størrelse for å dekke behovet 
for sosiale møteplasser. Rådmannen mener likevel at det bør tilrettelegges for noe innendørs 
sosiale funksjoner og foreslår derfor en endring på dette før høring.     
 
 
Risiko og sårbarhet 
Risiko- og sårbarhetsanalyse følger planforslaget. Punktene som er markert i analysen er 
tilfredsstillende håndtert i planforslaget.    
 
 
Rekkefølge detaljplan Kirkeveien 190 – områdeplan for His 
Til oppstartsmeldingen ble det fra både Fylkesmannen, fylkeskommunen og naboer påpekt at 
planarbeidet for Kirkeveien 190 burde avvente på grunn av pågående kommunedelplan for His 
bydelssenter. Kommunedelplanen ble vedtatt høsten 2017. I etterkant av denne ble det startet opp 
en områdeplan for de sentrale områdene langs Kirkeveien. Administrasjonen har sett de to 
planarbeidene opp mot hverandre, blant annet gjennom en felles 3d-modell for området. De to 
planen må også sees i sammenheng hva gjelder infrastruktur.  
 
I områdeplanen planlegges det en større ombygging av Kirkeveien mellom Vesterveien og 
Trommestadveien. Det skal etableres trafikksikre forhold som sykkelvei og tosidig fortau på 
strekket mellom Vesterveien og kirka, og sykkelvei med ensidig fortau mellom kirka og 
Trommestadveien. Infrastruktur knyttet til vann, overvann og avløp må også bygges om.  
 
Det er naturlig at utbyggingen av Kirkeveien 190 også bidrar økonomisk til infrastrukturen. 
Rådmannen foreslår derfor et rekkefølgekrav som sikrer et slikt bidrag. Rekkefølgekravet kan 
formuleres som at utbygger av Kirkeveien 190 selv etablerer deler av infrastruktur (f.eks. 
sykkelveien fra rundkjøringen ved Trommestadveien/Kirkeveien til krysset ved Hisøy kirke). 
Rekkefølgekravet kan også formuleres slik at det sikres et infrastrukturbidrag. Rådmannen 
anbefaler sistnevnte da det er en slik modell det jobbes etter med aktørene i områdeplanen for His.  
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Driftsmessige konsekvenser 
Det reguleres ikke offentlige anlegg. Infrastruktur og opparbeidede uteområder reguleres privat.  
 
 
Konklusjon 
Plandokumentene er utført og levert iht. plan- og bygningsloven. Planforslaget fremstår som positiv 
med tanke på utbygging knyttet opp mot His bydelssenter. Rådmannen anbefaler at planforslaget 
legges ut på offentlig ettersyn, med en endring for innendørs funksjoner og rekkefølgekrav knyttet 
til infrastruktur.  
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 27. mai 2019. 
 


	Protokoll
	Kirkeveien 190 - Forslag til reguleringsplan

	Saksfremlegg

