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Ref;, Saksnummer 201202535, reguleringsplan for Grimstadområdet
 

Områdeutvalget for Søreide (OfS) har 

og derunder også behandling av forslag til planprogram for ny områderegulering av ovennevnte 

område.   

Grimstadutvalget sine innspill har vært behandlet i styret i OfS 

høring for forslag til planprogram: 

 

1: Planområdets utstrekning 

OfS ser positivt på at det er vedtatt en ny områderegulering 

av at dette må være en helhetlig prosess som dekker hele planområdet. OfS

Kunngjøringen er antydet en reduksjon av planområdet

for OfS og vi forutsetter at endelig vedtatt 

skissert i Kunngjøring.  

OfS vil be om at Planområdets utstrekning utvides

inkluderes i den offentlige reguleringsplanen. Bakgrunnen er at OfS ser det som hensiktsmessig 

gjort en helhetlig vurdering av hele Grimstadområdet. 

2: Kommentarer til fagnotat: 

 «YTREBYGDA GNR 32, 33 OG 34. DOLVIKA

OPPSTART AV OFFENTLIG OMRÅDEREGULERING OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM»

 

OfS har følgende forslag til tilføyelser og kommentarer til kapittel 6: «Forslag til utredningstema»

 

Boligområder: 

Det foreslås at punkt knyttet til boligområder i kapittel 3 pkt 21 fra bystyrets føringer legges til her: 

«Boligområder, herunder omklassifisering av hyttebebyggelse til bolig» samt «Muligheter for å få i 

stand utbyggingsavtaler» 
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Ref;, Saksnummer 201202535, reguleringsplan for Grimstadområdet 

) har etablert et eget utvalg som skal ha fokus på Grimstadområdet 

og derunder også behandling av forslag til planprogram for ny områderegulering av ovennevnte 

Grimstadutvalget sine innspill har vært behandlet i styret i OfS og OfS har følgende merknader til 

 

ser positivt på at det er vedtatt en ny områderegulering av Grimstad og vil presisere viktigheten 

av at dette må være en helhetlig prosess som dekker hele planområdet. OfS registrerer at d

reduksjon av planområdets utstrekning, det vil ikke være akseptab

endelig vedtatt reguleringsplan som et minimum dekker planområdet 

ådets utstrekning utvides slik at Grimstad, Grimstadholmen og Kvitura

inkluderes i den offentlige reguleringsplanen. Bakgrunnen er at OfS ser det som hensiktsmessig 

gjort en helhetlig vurdering av hele Grimstadområdet. Kart av forslag til nytt Planområde vedlagt.

4. DOLVIKA-HOPE MARINA OG BOLIGOMRÅDE. PLANID 60200000. 

OPPSTART AV OFFENTLIG OMRÅDEREGULERING OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM» 

har følgende forslag til tilføyelser og kommentarer til kapittel 6: «Forslag til utredningstema»

punkt knyttet til boligområder i kapittel 3 pkt 21 fra bystyrets føringer legges til her: 

«Boligområder, herunder omklassifisering av hyttebebyggelse til bolig» samt «Muligheter for å få i 
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Søreide 18. februar 2013  

etablert et eget utvalg som skal ha fokus på Grimstadområdet 

og derunder også behandling av forslag til planprogram for ny områderegulering av ovennevnte 

erknader til 

presisere viktigheten 

registrerer at det i 

akseptabelt 

m et minimum dekker planområdet 

slik at Grimstad, Grimstadholmen og Kvitura 

inkluderes i den offentlige reguleringsplanen. Bakgrunnen er at OfS ser det som hensiktsmessig å få 

Kart av forslag til nytt Planområde vedlagt. 

HOPE MARINA OG BOLIGOMRÅDE. PLANID 60200000. 

har følgende forslag til tilføyelser og kommentarer til kapittel 6: «Forslag til utredningstema» 

punkt knyttet til boligområder i kapittel 3 pkt 21 fra bystyrets føringer legges til her: 

«Boligområder, herunder omklassifisering av hyttebebyggelse til bolig» samt «Muligheter for å få i 
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Stamsneset næringsområder: 

Dersom Stamsneset Industripark fortsatt skal eksistere må 

plandokumentet. Tilkomsten til industriområdet går i dag gjennom et boligområde og skolevei for 

barn på Stamsneset. Kombinasjonen av tungtrafikk og barn på vei til/fra sk

trafikkfarlig! Ny tilførselsvei til Stamsneset industriområde 

reguleringsplanen for området.» 

 

 

Veg: 

Det må fremkomme at trafikksikring og oppgradering av hovedveg fra Søre

en forutsetning, i tråd med Bystyrets vedtak.

Løsning for veg og trafikksikring, vann og avløp er en hastesak og må

rekkefølgebestemmelse.  

Det presiseres at man ikke nødvendigvis må innarbeide full vegstandard med gul midtstripe i alle 

områder dersom dette blir teknisk krevende, men at det vurderes smalere løsninger ned til der to 

biler/busser kan passere. Alternativt foreslås det og at ma

vurdere andre traseer inkludert tunnel

evakueringsvei for Flesland Lufthavn og at dette også tas hensyn til ved 

 

LNF: 

Det foreslås å stryke setning 2 – slik

 

Grønnstruktur, lek og idrett: 

OfS ber om at dette ikke skal begrense seg

andre relevante aktiviteter i tillegg til fotball 

 

Naturmangfold/Kulturminner og kulturmiljø:

OfS presiserer at det ligger betydelig kompetanse hos beboere som kan og bør gis anledning til å 

bidra på disse punktene. 

 

Vann og avløp: 

OfS vil kreve at pågående arbeid med fremføring av 

mot Grimstad ikke må forsinkes av dette planarbeidet. 

Løsning for vann og avløp er en hastesak og må 

tilhørende trussel for helse oppleves som belastende for mange

 

Risiko og sårbarhet: 

OfS ber om at man legger til vann og avløp som tema i setning nr 2 ettersom det foreligger lokal 

forurensningsfare. 

 

Områdeutvalget for Søreide 

Områdeutvalget for Søreide
En interesseorganisasjon

 for velforeninger tilknyttet

eset Industripark fortsatt skal eksistere må veien bli lagt om. Dette må presiseres i 

plandokumentet. Tilkomsten til industriområdet går i dag gjennom et boligområde og skolevei for 

barn på Stamsneset. Kombinasjonen av tungtrafikk og barn på vei til/fra skole og lekeplass er

y tilførselsvei til Stamsneset industriområde må være en forutsetning i ny 

at trafikksikring og oppgradering av hovedveg fra Søreide helt frem 

i tråd med Bystyrets vedtak. Dette er ikke spesifikt nevnt i plandokumentet.

vann og avløp er en hastesak og må prioriteres med 

n ikke nødvendigvis må innarbeide full vegstandard med gul midtstripe i alle 

områder dersom dette blir teknisk krevende, men at det vurderes smalere løsninger ned til der to 

biler/busser kan passere. Alternativt foreslås det og at man ikke setter begrensninger i forhold til

tunnelløsning. OfS vi også påpeke Grimstadvegens betydning som 

Lufthavn og at dette også tas hensyn til ved finansiering av veg

slik at setning 1 gjelder for hele planområdet. 

ikke skal begrense seg til 11-bane for fotball. Punktet må utvides til å dekke 

andre relevante aktiviteter i tillegg til fotball – for eksempel flerbrukshall/vektlegging av mangfold.  

Naturmangfold/Kulturminner og kulturmiljø: 

presiserer at det ligger betydelig kompetanse hos beboere som kan og bør gis anledning til å 

OfS vil kreve at pågående arbeid med fremføring av vann og avløp fra Flesland til Kvitura, og videre 

orsinkes av dette planarbeidet. Dette må presiseres i plandokumentet.  

Løsning for vann og avløp er en hastesak og må utbedres snarest. Risiko knyttet til forurensning med 

russel for helse oppleves som belastende for mange av beboerne i området

at man legger til vann og avløp som tema i setning nr 2 ettersom det foreligger lokal 
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ette må presiseres i 

plandokumentet. Tilkomsten til industriområdet går i dag gjennom et boligområde og skolevei for 

ole og lekeplass er svært 

må være en forutsetning i ny 

rem til Kvitura er 

Dette er ikke spesifikt nevnt i plandokumentet.    

n ikke nødvendigvis må innarbeide full vegstandard med gul midtstripe i alle 

områder dersom dette blir teknisk krevende, men at det vurderes smalere løsninger ned til der to 

nger i forhold til å 

betydning som 

av veg. 

utvides til å dekke 

egging av mangfold.   

presiserer at det ligger betydelig kompetanse hos beboere som kan og bør gis anledning til å 

vann og avløp fra Flesland til Kvitura, og videre 

Dette må presiseres i plandokumentet.  

snarest. Risiko knyttet til forurensning med 

av beboerne i området. 

at man legger til vann og avløp som tema i setning nr 2 ettersom det foreligger lokal 
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Andre tema: 

Det må ikke være en forutsetning at løsning for medfinansiering via utbyggingsavtaler av 

infrastruktur må foreligge før utbygging av vei igangsettes. Her bør kommunen se på løsning for å 

forskuttere gjennomføringen med en påfølgende tilbakebetaling fra eve

vurderes å legge vegutbyggingen inn i Bergensprogrammet, ref Hjellestadprosjektet. 3 delingen 

mellom kommune, fylke og private utbyggere bør og hensynta utbyggingspotensialet i området. 

 

 

OfS ser frem til videre samarbeid und

at utvalget blir tatt med som en aktiv bidragsyter til en ny områderegulering er vedtatt.

 

Med vennlig hilsen  

Steinar Holst 

(sign) 

Styreleder OfS 

 

 

Vedlegg; 

Revidert Planområde 
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Det må ikke være en forutsetning at løsning for medfinansiering via utbyggingsavtaler av 

infrastruktur må foreligge før utbygging av vei igangsettes. Her bør kommunen se på løsning for å 

forskuttere gjennomføringen med en påfølgende tilbakebetaling fra eventuelle utbyggere. Det bør og 

vurderes å legge vegutbyggingen inn i Bergensprogrammet, ref Hjellestadprosjektet. 3 delingen 

mellom kommune, fylke og private utbyggere bør og hensynta utbyggingspotensialet i området. 

OfS ser frem til videre samarbeid under utarbeidelse av ny områderegulering av Grimstad og ber om 

at utvalget blir tatt med som en aktiv bidragsyter til en ny områderegulering er vedtatt.
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Det må ikke være en forutsetning at løsning for medfinansiering via utbyggingsavtaler av 

infrastruktur må foreligge før utbygging av vei igangsettes. Her bør kommunen se på løsning for å 

ntuelle utbyggere. Det bør og 

vurderes å legge vegutbyggingen inn i Bergensprogrammet, ref Hjellestadprosjektet. 3 delingen 

mellom kommune, fylke og private utbyggere bør og hensynta utbyggingspotensialet i området.  

er utarbeidelse av ny områderegulering av Grimstad og ber om 

at utvalget blir tatt med som en aktiv bidragsyter til en ny områderegulering er vedtatt. 


