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2 Metode og definisjoner 

 

Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø har fokus på de 

kulturhistoriske verdier av berørte områder, og ser på om og i gitt fall 

hvordan og hvorfor de vil reduseres eller styrkes som følge av tiltaket. 

Kulturminner- og miljø er vurdert gjennom befaring, gjennomgang av 

offentlige planer og dokument samt ulike kartdatabaser og kilder listet 

opp nedenfor: 

 

Metoden for utredningstemaet følger i all hovedsak Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets veileder «Konsekvensutredninger – 

kommuneplanens arealdel T-1493», samt Riksantikvarens temaveile-

der «Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel for tema kul-

turminner og kulturmiljøer». 
 

Kulturminner defineres etter Lov om kulturminner som alle spor etter 

menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det 

knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 

 

Kulturmiljø er områder hvor kulturminner inngår som en del av en 

større helhet eller sammenheng. 
 

2.1 Avgrensning av undersøkelses område og influensområde 

 

Undersøkelsesområdet består av selve planområdet, samt influensom-

råder. Influensområder vil si viktige kulturmiljøområder og fredede 

bygninger i nær tilknytning til planområdet som kan bli påvirket av 

tiltaket. For denne planen vil disse utgjøres av Arendal Sykehus og 

området rundt. En stor del av uteområdet er fredet i seg selv, men 

også den delen av utomhusområdene som ikke er omfattet av formelt 

vern, må betraktes som influensområde. I følge Forskrift om fredning 

av statens kulturhistoriske eiendommer § 1-1 er formålet med fred-

ningen å sikre at byggverkenes og anleggenes innbyrdes sammen-

heng ivaretas (g) og at uteområdene bevares slik at den funksjonelle 

og visuelle sammenhengen med de fredete kompleksene oppretthol-

des (h)». 

2.2 Datagrunnlag 

 

 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer 

 Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets 

 Landsverneplan, vedlegg nr. 2.26 

 Nyere tids kulturminner - Miljostatus.no 

 Historiske Kart over området lastet ned fra: Finnhttps://kart.finn.no/ Arendal 

1990 

 Kartverket 

https://www.kartverket.no/historiske/rektangeltr100/jpg300dpi/rektangeltr100

_5d_1903-2.jpg 

 Eksisterende datakilder og utredninger 

 Befaring 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-11-09-1088
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-11-09-1088
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 Jennifer McNeanys Masteroppgave fra NTNU; «Utvikling og vern av  

 kulturhistoriske bygninger i helsesektoren» for år 2017 

  www.Askeladden.ra.no 

  www.riksantikvaren.no 

 

 

2.3 Verdisetting, omfang og konsekvens 

 

Verdi 

Vurdering av hvor verdifullt et miljø eller område er. Stilart, tidspreg, 

autentisitet, alder, tilstand, og andre karakteristiske element. Vurde-

res etter hvor sjelden, representativ, eller vanlig det er. 

 

Omfang 

Vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 

miljøene eller områdene, og grad av endring. 

 

Konsekvens 

En avveining mellom fordeler og ulemper det definerte tiltaket vil 

medføre.  

 

For konsekvens har vi valgt 

å bruke skalaen slik: Stor negativ (--) negativ (-) ingen (0) positiv (+) 

stor positiv (++). 

2.4 0-Alternativet 

Referansesituasjonen (0-alternativet innebærer at dagens situasjon i 

området opprettholdes og at det ikke etableres nye bygg i området. 

Denne situasjonen er det utgangspunktet som konsekvensene for kul-

turminner og kulturmiljøet vurderes opp imot.  

 

3 Statusbeskrivelse 

Området det skal gjøres vurderinger av, er et relativt kupert skog-

landskap, med grunnfjell.  Bebyggelsen i området følger i al hovedsak 

topografien og knaus og fjell har blitt bevart. Dette bevirker at det er 

en tett sammenheng mellom bebyggelse og landskap og at det opp-

rinnelige landskapet er present i området.  

http://www.askeladden.ra.no/
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Figur 3.1. Arendal Sykehus, Bygningsnr: 166972620 Gnr/bnr: 503/66, 84, med den kolle som vur-

deres bort sprengt og bebygget til venstre.  

 
Figur 3.2 Arendal Sykehus, Bygningsnr: 166972620 Gnr/bnr: 503/66, 84, med den kolle som vurde-
res bort sprengt og bebygget til venstre.  
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Figur 3.3 Kolle som vurderes bort sprengt og bebygget sett fra Dydens vej 

 

 

 

Selve tomten, der det vurderes bygget, har ikke hatt noen annen 

funksjon enn å være en kolle. Den opprinnelige topografien har blitt 

opprettholdt opp gjennom tiden og fjellformasjonen rommer derfor et 

rikt plante og dyreliv. Topografien, beplantingen og bebyggelsen opp-

leves som noe som spiller på lag. Dette skyldes at det ved sykehusets 

utforming, materialvalg og plassering i landskap er tatt noen gjen-

nomgående valg.  Knaus og fjell har kun i begrenset omfang blitt 

sprengt vek og bygningsvolumene i det store sykehusets kompleks er 

tilpasset landskapet i stedet for omvendt. De ubrutte vindusbånd i 

bygningene tegner en horisontal linje opp imot det kuperte og drama-

tiske fjell-landskapet. Dette arkitektoniske grepet gjør at terrengfor-

skjell og -forskyvinger tydeliggjøres og oppleves som en kvalitet ved 

sykehus-arkitekturen. Beplantningen med store furu trær, knaus og 

Horisontale vindusbånd gir til sammen en sterk kompositorisk virkning 

i det kuperte terreng.  Landskapet er en kvalitet i arkitekturen som er 

opplevd tilsted både når man beveger seg rundt i området, men som 

også kan oppleves innefra bygningene. Dette betyr bl.a. at man fra 

sykehusets barneavdeling rett overfor den tomt som, vurderes bebyg-

get, om våren kan følge med i hvilke fugler som har reir her – og se 

ungene bli madet og ta de første flyve leksjoner. 

 

 



 

 

  10. januar 2018  www.niras.dk 

7 

 

Figur 3.4 Utsikt fra barneavdelingen i Bygningsnr: 166972620 Gnr/bnr: 503/66, 84, med utsikt til 
den kolle som vurderes bort sprengt og bebygget  
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3.1 Områdeskildring Historikk 

 

Feltet det skal gjøres utredninger for ligger i et område, kalles «Klop-

pene». Det har navn etter den veien som skjærer gjennom området. 

Som det fremgår av historiske kart var området sparsom bebygget 

frem til Nedenes kommunen i 1915 vedtok å oppføre et nytt sykehus.  

 

Figur 3.5 Kartutsnitt av kart fra 1903, der det ses at området umiddelbart sør for (se 

https://www.kartverket.no/historiske/rektangeltr100/jpg300dpi/rektangeltr100_5d_1903-2.jpg) 

Sykehuset som fikk navnet «Aust-Agder og Arendals sykehus» ble 

innviet i 1920 og ble påbygd av flere omganger. Som det ses av det 

originale tegningsmateriale (se figur 3.3) og postkort (se figur 3.4) fra 

det året sykehuset ble innviet, lå bygget mellom høye fjell, og inn-

kjørselen til bygget var omkranset av knaus. De første sykehusbyg-

ninger i området ble revet i 1999, men måten å plassere seg i terreng 

ble fulgt i de senere byggefasene. 
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Figur 3.6, Tegning av det første Sykehus på Kloppene, omgitt av fjell  

 

Figur 3.7 Postkort som viser det første sykehuset på tomten der den nåværende Bygning: 

166972620 Gnr/bnr: 503/66, 84, med knaus og bevart beplanting  

 

Som ortofotos, figur 3.8- 3.11 viser, har området gradvis blitt utbygd 

gjennom siste halvdelen av det 20 århundre, etterhvert som det opp-

stod behov for mere plass og nye funksjoner. Sykehuset har i mere en 

6 årtier fulgt et utbyggingsmønster basert på vinnerutkastet til en 

arkitektkonkurranse 1951 som Trond Eliassen og Birger Lambertz-

Nilssen vant. Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen arkitektkontor 

stod igjennom siste halvdelen av det 20. århundre for al utbygging. 

Den delen av bygningskomplekset som de har tegnet er oppført i rød 

tegl med kobber kledninger. Hovedblokkene er i al hovedsak orientert 

nord/syd. Forskyvinger av blokkene og valget av rød tegl og de gjen-

nomgående vindusbånd, gjør at til- og påbygginger fungerer som en 

sammenhengene helhet. Den store variasjon, og modellering av byg-

ningskroppenes fasadeuttrykk gjør dem interessante å se på og ikke 

minst bevege seg mellom. Disse konsekvente designprinsipper er en 

sterkt medvirkende faktor til at anlegget, selv med den lange utbyg-



 

 

  10. januar 2018  www.niras.dk 

10 

gingstiden, fremstår med en helhetlig arkitektonisk utforming. Syke-

huset viser ifølge verneplanen de statlige sektorers historiske utvikling 

og deres betydning, for eksempel for samfunnsutviklingen og oppbyg-

gingen av Norge som velferdsstat. 

I perioden 2003 – 2004 ble det gjennomført ombyggingsarbeider i de 

eldre deler av sykehuset. 

 

Figur 3.8 Utsnitt av ortofoto, fra 1949, som viser bebyggelsen i området (se. Finn-

https://kart.finn.no/ Arendal vest 1949 

 

 

Figur 3.9 Utsnitt av ortofoto, fra 1968, som viser bebyggelsen i området (se. Finn-

https://kart.finn.no/ Arendal 1968 
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Figur 3.10 Utsnitt av ortofoto, fra 1984, som viser bebyggelsen i området (se. Finn-

https://kart.finn.no/ Arendal 1984 

 

 

Figur 3.11 Utsnitt av ortofoto, fra 1990, som viser bebyggelsen i området (se. Finn-

https://kart.finn.no/ Arendal 1990 
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3.2 Kulturminnestatus 

 
Figur 3.12 

Arendal Sykehus er fredet etter Forskrift om fredning av statens kul-

turhistoriske eiendommer Fastsatt av Riksantikvaren 9. november 

2011, og inngår i landsverneplanen for helsebygg.  

 
Figur 3.13 viser de dele av Arendal Sykehus som er omfattet av vern. 
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Både bygninger og utomhus er omfattet av vedtaksfredning (se 

fig.3.9). Dette dreier seg om:  

 

 Sykehusveien 1, fløy A 1971 166972620 503/66, 84 Ekste-

riør/Interiør Sykehusveien 1, fløy B og D 1958 - 1967 

166972620 503/66, 84, 237 Eksteriør/Interiør 

 Sykehusveien 1, fløy C 1978 166972620 503/8, 10, 110, 

 209, 210, 222, 237 Eksteriør 

 •Sykehusveien 1, fløy E 2002 166972620 503/66, 84 Eksteriør 

 •Utomhus - 503/66,210,8,2 

 22,10,110,237 

 Utomhus 

Landsverneplanen for helsebygg har til hensikt å sikre og bevare ek-

sempler på den helsehistoriske, arkitektoniske og sosialhistoriske ut-

viklingen fra tidlig 1800 til 1990-tallet. 

Formålet med vedtaksfredning er i følge Forskrift om fredning av sta-

tens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 1. Generelle bestemmelser 

at bidra til å:  

 

a) sikre at arkitektoniske eller kulturhistoriske verdier ved byggverke-

ne og anleggene bevares 

b) vise statlige sektorers historiske utvikling og deres betydning, for 

eksempel for samfunnsutviklingen, oppbyggingen av Norge som vel-

ferdsstat og forholdet til urfolk og minoriteter 

c) sikre at representative eksempler fra ulike perioder av en utvikling 

bevares 

d) formidle forståelse for de sektorer og tidsepoker de representerer 

e) bevare byggverkene og anleggene som historiske referanser og 

kilde til kunnskap 

f) bevare opprinnelige elementer og senere tilføyelser dersom disse 

vurderes å ha en selvstendig verdi som representant for en historisk 

utvikling 

g) sikre at byggverkenes og anleggenes innbyrdes sammenheng iva-

retas 

h) sikre at uteområdene bevares og at den funksjonelle og visuelle 

sammenhengen med de fredete kompleksene opprettholdes. 

 

Bortsprengning og utbygging av den utpekte tomt vil være i konflikt 

med flere av disse formålsbestemmelser, mest  alvorlig pkt. g og h.  

 

Men også i forhold til Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske 

eiendommer Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsde-

partementets landsverneplan, Vedlegg nr. 2.26, vurderes tomtevalg 

og bebyggelse også være særdeles problematisk.  

 

Ser man på dennes beskrivelse av fredningens omfang her, fremgår 

det at fredningen «skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyr-
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des sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget 

som helhet». Formålet med å frede Arendal sykehus «….å bevare det 

som et helse- og arkitekturhistorisk viktig eksempel på sykehus byg-

get ut etappevis gjennom siste halvdel av 20. århundre» og «… sikre 

sykehusets arkitektur, uteområder og utvalgte deler av interiør». 

 

Begrunnelsen for fredningen er at «… Arendal sykehus er et svært 

viktig helse- og arkitekturhistorisk eksempel på sykehuskompleks fra 

perioden 1958-2001, tegnet av ett av landets ledende arkitektkonto-

rer innenfor helsebyggeriet etter krigen. Sykehuset er helhetlig plan-

lagt og bygget ut etappevis gjennom 50 år og representerer slik en 

egen retning i norsk sykehusarkitektur i siste halvdel av 20. århundre. 

Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et 

arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn 

og samtidig legge til rette for endringer og utvidelser. De ulike bygge-

trinn representerer utviklingen av sykehusbyggeriet i de respektive 

perioder. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og 

bevisst formgivning i eksteriør, interiør og uteområde».  

  

3.2.1 Bygninger  

 

I Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, er 

Arendal sykehus betegnet som et svært viktig helse- og arkitekturhis-

torisk eksempel på et sykehuskompleks fra 1958-2001. Sykehusets 

utbygging ble igjennom hele perioden tegnet og styret av samme ar-

kitektkontor. Det er helhetlig planlagt og etappevis bygget ut. Estetis-

ke og miljømessige hensyn hevdes i forskriften ivaretatt i byggeriet 

som også hevdes å være tilrettelagt for fremtidige endringer og utvi-

delser. 

Dersom de skisserte tiltak realiseres vil kulturminnet/kulturmiljøet bli 

svekket. Opplevelsen av et sammenhengene helhetlig sykehusmiljø, 

som er tilpasset landskapet og som til tross for at det har blitt utbyg-

get etappevis bygger på de samme arkitektoniske prinsipper, vil bli 

brutt.  

For å bygge på den tomt som utredes gnr/bnr 503/66, vil man på av-

gjørende vis bryte med prinsippet om at helsebyggene i området etter 

hvert som de har blitt oppført konsekvent har blitt tilpasset til hver-

andre (både hva gjelder form og materialvalg). Det mest avgjørende 

er likevel forholdet til landskapet det ligger i. En plassering av et nytt-

bygg på gnr/bnr 503/66 vil innebære en gjennomgripende forandring 

av landskapet med bortsprengning av fjellveggen. Dette vil få stor 

negativ innvirkning på opplevelsen av byggverkenes innbyrdes sam-

menheng både funksjonelt og visuelt. 
 

Utbyggingstiltaket vurderes dermed å få stor negativ konsekvens for 

kulturarven som både berøres direkte og indirekte 
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Figur 3.14 Fredete bygninger og utomhus Arendal Sykehus ((Forskrift om fredning av statens kul-

turhistoriske eiendommer, - 2011 vedlegg nr. 2.26) 

Fire av sykehuset fløyer og en del av utomhus-arealet er fredet. Fred-

ningene omfatter eksteriør og utvalgte deler av interiør, og skal «sikre 

enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng samt kultur-

historiske verdier knyttet til anlegget som helhet» (Forskrift om fred-

ning av statens kulturhistoriske eiendommer, 2011 vedlegg nr. 2.26 s. 

2). Sykehusets utomhusanlegg er også fredet (Forskrift om fredning 

av statens kulturhistoriske eiendommer, 2011 vedlegg nr. 2.26). 

Konsekvens for fredningen  

Lokalisering av bebyggelse på den aktuelle tomt vil være i strid med 

intensjonen for fredningen da (punkt a i fredningsbestemmelsene om 

å  sikre at arkitektoniske eller kulturhistoriske verdier ved byggverke-

ne og anleggene bevares og h) sikre at uteområdene bevares og at 

den funksjonelle og visuelle sammenhengen med de fredete komplek-

sene opprettholdes.). Det er en viktig premiss for oppdraget at hen-

synet til fredningsbestemmelsene blir ivaretatt.  

3.2.2 Landskap  

Delvis opparbeidet hage/parkanlegg, delvis lommer med gjenstående 

naturtomt knyttet til sykehusanlegget. Mot sør, vest og nordvest av-

grenset mot vei og fortau med bruddsteinsmur. Terrassert terreng for 

en del med hellelagte terrasser med rabatter og trær. Fredningen om-

fatter utomhusanleggenes arealer, terreng, strukturer som park og 

grøntområder, hovedelementer som veier, stier, dekker, belegg, ve-

getasjon, trær og annen grønnstruktur samt konstruksjoner som gjer-



 

 

  10. januar 2018  www.niras.dk 

16 

der, porter, murer, belysning, paviljonger, skulpturer, basseng, trap-

per med detaljer, materialbruk og overflater 

 

3.2.4 Omfang 

Tiltaket består i nybygg på en tomt som i dag oppleves der det mest 

markante landskapselement i forhold til den samlede sykehusbebyg-

gelse som kan ses fra flere av sykehusets sentrale inngangspartier, 

ligger.  

Tiltaket er både i direkte og indirekte konflikt med kulturminnet og det 

omgivende kulturmiljøet som der gjøres endringer i. Landskapet end-

res utseendemessig og de visuelle og funksjonelle sammenhenger 

mellom vernet arkitektur tur og landskap brytes, noe som vil påvirker 

lesbarheten, forståelsen eller opplevelsen av både kulturminner og det 

sammenhengende kulturmiljø. 

 

Gjennomføres tiltaket vil viktige siktlinjer fra og til kulturminner og 

kulturmiljøer bli brutt og ødelagt. Tiltakets størrelse, synlighet og mo-

derne karakter vil bli dominerende i forhold til kulturminner og kul-

turmiljøet som har stor grad av autentisitet. 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltakets omfang er svært negativ. 

3.3 Vurdering av avbøtende tiltak og miljøoppfølging 

Et prinsipp bør være å unngå, begrense eller dempe negative virk-

ninger på kulturminner og kulturmiljø ved utforming 

av planer. Nytt tomtevalg bør derfor utredes. 

3.4 Verdivurdering og konsekvenser 

3.5 Samlet vurdering 

Samlet sett vil tiltaket innebære en stor negativ konsekvens for kul-

turminner og kulturmiljø 
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> Etter avtale 
  Internt notat 
   
   
   
   
  Også sendt pr. e-post 

KULTURMINNEFAGLIG KOMMENTAR TIL 
KULTURMINNEUTREDNING UTFØRT AV NIRAS 

Viser til kulturminneutredning for nybygg ved det fredete sykehusanlegget – 
Aust-Agder sentralsykehus i Arendal – utført av NIRAS på oppdrag av Rambøll. 
 
Undertegnede ble kontaktet for KS på dokumentet grunnet min 
kulturminnefaglige kompetanse og erfaringsbakgrunn.  
 
Delutredningens oppgave var å vurdere tiltakets konsekvenser for fredningen. 
De vurderinger som er gjort i beskrivelsen av anleggets kulturhistoriske verdi 
som arkitektur satt i en landskapskontekst gir jeg min fulle støtte. Jeg kan 
likevel se at det i oppsummeringen tas en litt for bastant konklusjon om at nytt 
tomtevalg bør vurderes. Her vil jeg nok heller si at skisseprosjektet som ligger 
til grunn for reguleringsplanen må endres slik at det får en bedre tilpasning.  
 
Generelt vil jeg si at konsekvensene et nytt tiltak har for et kulturmiljø 
avhenger av hvorvidt det i til strekkelig grad tar hensyn til en analyse 
tilsvarende det som er gjort innledningsvis i denne rapporten.  Et nybygg som 
liten grad tar hensyn til og tilpasses eksisterende kontekst og hensyn vil 
oppleves å negativ konsekvens. Et nybygg som – gjennom en grundig 
stedsanalyse – gjennom arkitekturen synliggjør sammenhengen mellom den 
konteksten den står i og samspillet med verneverdig bebyggelse vil derimot 
kunne ha en positiv effekt. Dette handler om god arkitektur og kritisk 
tilnærming til den formingsoppgaven det vil være å få til et slikt samspill.  
 
Dette kan i noen grad sikres gjennom reguleringsbestemmelsene ved blant 
annet å angi hvordan volumet skal forholde seg til terrenget og eksisterende 



 

 

2/2   
 

bygning, maks. byggehøyde, materialbruk o.l. Derfra må det legges vekt på kvalitet i designprosessen 
og arkitektens forståelse og erfaring med denne type oppgaver.  
 
Oppsummert vil jeg derfor si at det ved et nybygg på tomten må gis noen detaljerte bestemmelser om  

- Hvordan landskapsinngrepet skal gjøres mest mulig nennsomt for å sikre ivaretagelsen av 
landskapskvaliteter og vernehensyn 

- Hvordan nytt volum skal legges i forhold til eksisterende bygningsstruktur for å sikre et godt 
samspill mellom eksisterende verneverdig og nytt bygg 

- Krav til materialbruk 
- Krav til prosess (arkitektonisk utforming i dialog med vernemyndighet) 
- Krav til landskapsplan  

 
Reguleringsplan og bestemmelser vil bli fulgt opp i høringsprosessen hvor eventuelle merknader/ 
innsigelser vil komme fra Riksantikvaren/Fylkeskonservatoren.  
 
Kulturminneutredningen som er utarbeidet av NIRAS vil være et viktig grunnlagsdokument for å forstå 
konteksten og hensynene som må tas i utformingen av ny bygning, og anbefales brukt slik.  
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KULTURMINNEFAGLIG KOMMENTAR TIL 
KULTURMINNEUTREDNING UTFØRT AV NIRAS 

Viser til kulturminneutredning for nybygg ved det fredete sykehusanlegget – 
Aust-Agder sentralsykehus i Arendal – utført av NIRAS på oppdrag av Rambøll. 
 
Undertegnede ble kontaktet for KS på dokumentet grunnet min 
kulturminnefaglige kompetanse og erfaringsbakgrunn.  
 
Delutredningens oppgave var å vurdere tiltakets konsekvenser for fredningen. 
De vurderinger som er gjort i beskrivelsen av anleggets kulturhistoriske verdi 
som arkitektur satt i en landskapskontekst gir jeg min fulle støtte. Jeg kan 
likevel se at det i oppsummeringen tas en litt for bastant konklusjon om at nytt 
tomtevalg bør vurderes. Her vil jeg nok heller si at skisseprosjektet som ligger 
til grunn for reguleringsplanen må endres slik at det får en bedre tilpasning.  
 
Generelt vil jeg si at konsekvensene et nytt tiltak har for et kulturmiljø 
avhenger av hvorvidt det i til strekkelig grad tar hensyn til en analyse 
tilsvarende det som er gjort innledningsvis i denne rapporten.  Et nybygg som 
liten grad tar hensyn til og tilpasses eksisterende kontekst og hensyn vil 
oppleves å negativ konsekvens. Et nybygg som – gjennom en grundig 
stedsanalyse – gjennom arkitekturen synliggjør sammenhengen mellom den 
konteksten den står i og samspillet med verneverdig bebyggelse vil derimot 
kunne ha en positiv effekt. Dette handler om god arkitektur og kritisk 
tilnærming til den formingsoppgaven det vil være å få til et slikt samspill.  
 
Dette kan i noen grad sikres gjennom reguleringsbestemmelsene ved blant 
annet å angi hvordan volumet skal forholde seg til terrenget og eksisterende 
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