
From: Dahl, Trygve <Trygve.Dahl@ae.no> 
Date: Mon, 1 Jul 2019 at 12:07 
Subject: [firmapost] [Vedlegg] Vennesla Sentrum, Planinitiativ for utviklingsprosjektet 
"Atrium"' 
To: firmapost@ark-amb.no <firmapost@ark-amb.no> 
 

 

Vennesla Sentrum, Planinitiativ for utviklingsprosjektet "Atrium"'. 

I området som inngår i planbeskrivelsen har vi et bestående lavspentnett som vist på 
vedlagte kartskisse.  Eventuell omlegging eller flytting av våre anlegg må bekostes 
av utbygger. 

Våre kabler er ikke innmålt og nøyaktigheten til traseer på oversendt kart varierer. 
Bebyggelse aller andre installasjoner langs traseen må alltid planlegges ut ifra 
målinger i marka. 

Det må avsettes plass til nye nettstasjoner sentralt med hensyn til effektuttak i 
samarbeid med oss for å forsyne den nye bygningsmassen med strøm, da de 
bestående nettstasjoner  
i området ikke har kapasitet til dette. 

Vi tillater ikke nettstasjoner plassert under bakkenivå. Nettstasjonsrommet må 
plassers mot yttervegg i flukt med det omliggende terreng og ha dør mot det 
fri. Nettstasjoner skal ikke  
plasseres ved lekeplasser eller lignende anlegg. 

  
  
Med vennlig hilsen 
  
Trygve Dahl | Senioringeniør 
trygve.dahl@ae.no   
	





 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Rigedalen 5 Statens vegvesen 
Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 4626 KRISTIANSAND S Regnskap 
Postboks 723 Stoa     Postboks 702 
4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

ABM arkitekter AS 
Pilestredet 73 
0354 OSLO 
  
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Region sør Steinar Ånesland / 38121525 19/155096-3    02.07.2019 
     
      

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Atrium i Vennesla 
kommune 

Vi viser til mail fra dere av 18.6.2019. 
 
Det varsles om oppstart av reguleringsarbeid for Atrium i Vennesla sentrum. 
 
Statens vegvesen forutsetter at rekkefølgebestemmelser og byggegrense i områdeplan for 
sentrum nord videreføres i denne planen. Planområdet grenser mot fv. 405 og det må 
arbeides for en god kobling mot krysningspunkt på fylkesvegen.  
Vi har ellers ingen merknader til varselet.  
 
Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø 
Med hilsen 
 
 
 
Glenn Solberg 
seksjonsleder Ånesland Steinar 
  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
  
Kopi 
Vennesla kommune, Postboks 25, 4701 VENNESLA 
 



       
       
E-postadresse: 
fmagpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 788 Stoa,  
4809 Arendal 

 Besøksadresse Arendal: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
Besøksadresse Kristiansand: 
Tordenskjoldsgate 65 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.fylkesmannen.no/agder 
 
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref.: 

  08.07.2019  2019/5548 
     

  Deres dato:  Deres ref.: 

  18.06.2019   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Elisabeth Helene Juliussen, 37 01 78 44 
  
 
 
  

AMB arkitekter AS 
Att. Anette Morvik Robberstad 
 
  
 
 

  
 

Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Atrium, 
sentrum nord, i Vennesla kommune 

Vi viser til brev av 18.06 og 01.07 fra AMB Arkitekter AS med melding om påbegynt 
reguleringsplanarbeid for Atrium, Vennesla sentrum nord, i Vennesla kommune. 
 
Formål og planstatus 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at det aktuelle området kan bygges ut i tråd med 
føringer i Områderegulering for Vennesla Sentrum Nord av 28.06.18. Det planlegges etablert boliger 
og næringsarealer med tilhørende parkeringsanlegg under bakkeplan, samt noe korttidsparkering 
på markplan i forbindelse med dagligvarehandel. 
 
Aktuelle område er i kommuneplanen og områderegulering satt av til sentrumsformål.  
 
Innspill fra Fylkesmannen  

Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting, 
transformasjon og mer effektiv bruk av arealer innenfor byggesonen. Fylkesmannen er positiv til 
utbygginger i sentrumsnære områder, og ber om at kommunen har et særlig fokus på nærmiljøet og 
bokvalitet; både på å bevare kvaliteter, men også på å tilføre nye kvaliteter til nærmiljøet. Det er 
viktig at lys, luft og utearealer til lek og rekreasjon ivaretas ved fortetting og transformasjon.  
 
Hvordan vi former våre omgivelser betyr mye for folks hverdag og hvordan vi lever våre liv. Ved å 
vektlegge kvalitet, nærhet, og tilgjengelighet i utformingen av stedene, legges et grunnlag for trivsel 
og livsutfoldelse. Gode byrom og møteplasser fremmer kontakt mellom mennesker og er viktig for 
det sosiale livet på stedet. Grønne områder og korridorer åpner for rekreasjon og naturopplevelser, 
fysisk utfoldelse og et bedre lokalklima.  
 
Ved fortetting i byområder er det særdeles viktig å planlegge med tanke på overvann. Blant annet 
må det legges til rette for håndtering av overvann internt i området, for eksempel gjennom trær og 
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vegeterte områder på bakkeplan og grønne tak. I urbane miljøenes tette overflater, kan episoder 
med kraftig nedbør medføre problemer med å få unna overvannet. Bevisst utforming av 
grøntområder og åpne vannflater kan bidra til infiltrasjon og fordrøyning som gjør byene og 
tettstedene bedre rustet til å møte dagens og fremtidens klimaendringer, samtidig som det beriker 
miljøet.  
 
Det bør gjøres analyser av hvilke veier overvannet tar (flomveier), og disse områdene bør holdes 
åpne og fri for flomømfintlig bebyggelse. I tillegg må det vurderes hvordan ny bebyggelse kan skape 
endrede veier for overvann, og således påvirke arealer utenfor planområdet. 
 
Vi vil anbefale at det føres en restriktiv parkeringspolitikk for sentrumsområder, og at 
parkeringsplasser der de kan legges under bakkenivå. Videre anbefaler vi at det anlegges noen felles 
parkeringsområder i sentrum av Vennesla, fremfor parkering utenfor hver butikk/ hvert 
næringsområde.  
 
Vi oppfordrer til at planarbeidet bidrar til å øke det grønne preget i et sentrum med mye asfalterte 
flater. Videre vil vi anbefale at det vurderes grønne tak og gjerne kolonihager på tak.  
 
Utover dette ber vi om at følgende vurderes og gjøres rede for i det videre planarbeidet: 
 

- Klima- og energiplanlegging, jf. pbl § 3-1 første ledd bokstav g). Se bl.a. miljøkommune.no for 
veiledning: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/ 

- Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4.  
- Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. 
- Luftkvalitet, se retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging  

(T-1520/2012). 
- Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. 
- Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. 
- Barn og unges oppvekstvilkår, herunder trygg adkomst til barnehage, skole og andre 

aktiviteter, samt lekearealer som er tilfredsstillende med hensyn til sikkerhet, omfang og 
lokalisering, jf. pbl. § 1-1 femte ledd og rundskriv om barn og planlegging T-2/2008. 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og 
bestemmelser, jf. pbl. § 4-3. Veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – 
metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen» (DSB/2017) anbefales. 
Klimaendringer/klimatilpasning skal også belyses i ROS-analysen, se i denne sammenheng 
bl.a. www.klimatilpasning.no. 

- Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7. 
- Vannforskriften § 12. 

 

For øvrig minner Fylkesmannen om vår sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplaner. Sjekklisten 
kan hentes elektronisk fra vår hjemmeside; https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Plan-
og-bygg/Arealforvaltning/  
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Med hilsen 
 
Thomas C. Kiland-Langeland (e.f.) 
fagdirektør 

  
 
Elisabeth Helene Juliussen 
rådgiver 
Miljøvernavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Vest-Agder fylkeskommune  Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 

 
 
 
 











Vedtatt i VBUR 24. oktober 2019 

VBURs Høringsuttalelse Atrium 
VBUR mener uteområdet på toppen burde legges best mulig tilrette for barn og 
ungdom. Gjennom å ha for eksempel lekeapparater og en liten fotballbane på 
uteområdet. Vi Mener også at uteområdet burde sikres slik at det ikke er mulig for 
barn å ramle ned fra uteområdet og ned på gateplan. Vi ser også fordelene med at 
vinduer og vegger ut mot uteområdet lydisoleres slik at støy fra barn og ungdom 
ikke plager andre beboere. 
  
I denne planen legges det opp til at all trafikk fra Atrium skal komme ut ved Reva 
og kjøre ned til krysset ved Meny. Dette er vi kritisk til fordi dette krysset allerede 
er svært belastet av mange barn og ungdom på vei til og fra skolen. Krysset har 
også et relativt stort antall busser avganger og dermed et stort antall barn og unge 
som stiger av eller på busser her. Dette er spesielt et problem om morgenen og 
ettermiddagen.  
  
Vi i VBUR ønsker derfor at kommunen og utbygger ser på andre trafikkløsninger. 
En mulig løsning er å ha en avkjørsel fra revia til fylkesveien. Det vil føre til at 
biler som skal til og fra Atrium ikke må kjøre gjennom sentrum for å komme ut på 
fylkesveien. For å få til denne løsningen så må reguleringsplanen for 
Vennesla  sentrum nord endres. En annen mulig løsning er å ha en avkjørsel fra 
Atrium til Torsbyvegen. Det vil føre til mindre belastning på krysset ved Meny. I 
dag finnes det allerede en avkjørsel fra parkeringsplassen ut til denne veien så det 
vil ikke bli noen merkbar endring i trafikken. 
  
VBUR ber også om at det blir tatt hensyn til myke trafikanter under utbyggingen av 
Atrium. 
 


