
Tilsvar til saksbehandler/Vennesla Kommune ATRIUM 
etter tilbakemelding på utkast av planforslag 
1310 Vennesla Sentrum 

 
Tilsvar til Vennesla kommune/Saksbehandler etter tilbakemeldinger i 
“Gnr/bnr 6/173 m.fl. - detaljreguleringsplan Atrium - svar på utkast på 
reguleringsplan” 
 
Forslagsstillers dato:  23.10.2019 
 
Tilsvaret er utarbeidet av AMB arkitekter i samråd med Sweco og byggherre etter brev med 
tilbakemelding på utkast av detaljregulering for Atrium, mottatt 17.10.19. 
 
For enkelhetens skyld har AMB arkitekter nummerert punktene som listes opp, slik at det 
skal være lettere for alle å referere til punkter det snakkes om. Noen av punktene omhandlet 
det samme og ble slått sammen. Kommunens tilbakemelding på planforslaget står i svart, 
mens tiltakshavers/plankyndiges kommentarer fremstår i blått. 
 
På bakgrunn av tilbakemeldingen ønsker Tiltakshaver å holde et snarlig møte med Plansjef 
for å lukke punkter som saksbehandler tar opp. Sweco vil kunne bistå i møtet med plansjef. 
 
 
Generelt 
Spesielt ønsker vi å fremheve tema trafikk og konklusjoner som tiltakshaver har 
trukket. Etter vi har fått presentert ny atkomstløsning ved Revia, ser vi at denne 
løsningen byr på en del utfordringer. Vi sitter med spørsmålet om: Ble det utredet 
andre løsninger som reduserer trafikk og øker sikkerhet? Hvis ikke så anbefales å se 
på nytt om nedkjøringsrampe i gågata kan realiseres i samarbeid med 
Moseid/Eivindson. Vi ser at denne løsningen er langt ifra å være optimalt, men byr 
på mindre trafikale utfordringer og samordner arealbruken på en bedre måte. 
 
Svar: I dag er det betydelig trafikk til overflateparkering ved Revia uten fordel av god 
organisering/mini-rundkjøring o.l. Denne parkeringen er bare korttidsparkering, dvs 
høy frekvens. Det anses som positivt at biltrafikken til og fra Atrium ledes langs Revia, 
da en reduserer trafikkbelastningen på resten av vegnettet i sentrum, og kort 
avstanden fra fylkesvegen til parkering. Trafikknotat konkludere at foreslått løsning er 
god. Hvis kommunen ikke ønsker denne løsningen, er denne ikke vesentlig for 
Atrium.  
 
Det er forsøkt tidligere å samarbeide med nabo angående muligheter for å etablere 
nedkjøringsrampe til felles parkeringsanlegg øverst i gågaten. Kommunens 
planavdeling ble i første omgang oppfattet som skeptisk til plasseringen av rampen i 
gågata, både med hensyn til det trafikale samt gågatas funksjon, men åpnet for at 
dette var en løsning som i så tilfelle måtte vurderes i samråd med naboer.  
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Direkte kjøring fra Sentrumsvegen til en nedkjøringsrampe i gågata kan medføre at 
hastighetsnivået i krysset øker. Dette er ikke gunstig mtp. trafikksikkerheten. Dersom 
en slik løsning velges, bør en vurdere å erstatte dagens kryss med en fullverdig 
rundkjøring, i følge trafikkonsulent. 
 
Dette ble gjort, og en kom ikke frem til en enighet for løsningen i gågata, og 
forslagsstiller la dermed fra seg dette alternativet, og vurderte ramper videre innenfor 
egen tomt. Tiltakshaver/forslagsstiller anser dette temaet som ferdig diskutert. 
 
 
1 Trafikk 
1.1 Trafikksikkert. Det skal vises i planforslaget at trafikksikkerhet oppnås, ikke ved 
byggesøknad.  
Svar: Trafikknotat er utarbeidet, som viser bevegelsesmønster til ulike trafikanter 
både før og etter byggingen av Atrium. Dette ligger til grunn for videre prosjektering. 
Detaljprosjektering skal underbygge forutsetning i Trafikknotat med f.eks. utforming 
av overflate.  
 
1.2 Vareleveranse anbefales samordnet. Visst løsning er ikke greit, hverken for 
Atrium eller Trekanten. 
Svar:  Forslagsstiller mener vist løsning er beste løsning både for Trekanten og 
Atrium. Forslagsstiller tror det vil bli utfordrende å få til en samordnet løsning for 
varelevering både for Trekanten og Atrium, på samme sted. Da det skal etableres en 
stor dagligvarehandel i Atrium, er det en fordel at denne kan få leveranse direkte til 
lager-/kjøleområder, innenfor gitte tidsrom. Samtidig vil det være greit å distribuere 
varer til andre forretninger i Atrium via vareleveringspunktet som er foreslått, ved 
Torsbyvegen. Her ligger terrenget lavt, og en vil kunne anlegge lasterampe slik at 
det blir lett å få varer direkte inn og ut av kjøretøy. Det fører til en effektiv 
varelevering iht anbefalinger fra vareleverandør Alt næringsavfall i foreslått nybygg 
skal også håndteres her. 
 
Eventuelle andre løsninger for varelevering, f.eks. i gågata, virker mindre gunstig da 
dette området er forbeholdt myke trafikanter, og for mange brukes som skoleveg. 
Det virker usannsynlig å få til ett felles sted for varelevering i forbindelse med både 
Trekanten og Atrium. Det er ikke gunstig for Atrium at dette blir på motsatt side av 
Revia, og tilsvarende gjelder for Trekanten om varelevering bare skjer i Atrium. 
Etablerer en varelevering i Atrium i forbindelse med Revia, vil det her introdusere et 
kompliserende manøvreringsmønster for varebiler i dette området, som skal gå opp 
med en del annen trafikk. Forslagsstiller er redd Revia til tider vil fremstår som en 
veg gjennom en ren varegård. I tillegg vil vareleveringspunkt i Atrium ved Revia 
legge seg opp i nedkjøringsrampe til underjordisk p-hus, og trafikk i forbindelse med 
dette. Mest sannsynlig vil det være nødvendig for sjåfører å rygge for å levere varene 
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til lasterampene. Mye rygging i Revia anses som lite gunstig mtp. trafikksikkerheten. 
Dette kan fort skape konflikter med myke trafikanter som krysser fylkesveien. 
 
Om Atrium får en form for “bakside”/rolig side på bakkeplan, er dette nok siden som 
henvender seg mot Torsbyvegen, ettersom bygget her henvender seg ut mot 
parkering både tvers over gaten og ved Coop Ekstra, samt en slags “bakside” på 
Vennesla bibliotek. Det er fordelaktig å etablere varelevering her hvor man kun har 
fortau på andre siden av gata. Etablering av varemottak ved gågata eller i 
sammenkoblingen mellom Atrium og Trekanten, vil være uheldig ettersom det her er 
flere ulike trafikanter og høyere andel av myke trafikanter. 
 
1.3 Sambruksområde anbefales løst annerledes: Kommunen ser ikke at ønsket 
sambruk er hensiktsmessig. En del av sambruksområde faller bort på plassbehov til 
varelevering Trekanten. Ingen tydelig skille mellom trafikk, myke trafikanter og 
parkering. 
Svar: Ulemper med tydelige skiller i trafikken er at en trafikant har/får herredømme 
over et område, og hensikt med sambruksområder er at trafikanter tilpasser sin 
atferd til alle brukere av området. Sambruksområder legger opp til flerbruk ettersom 
ulike aktiviteter skjer til ulike tider av døgnet. En aktivitet utelukker ikke en annen. 
Varelevering, parkering m.m. kan reguleres med f.eks. tidsbestemmelser. 
Forslagsstiller tror at farten i Revia vil naturlig være lavt, særlig om en utarbeider 
dette området med færre skiller mellom ulike trafikanter, fremfor å etablere sterke 
skiller mellom disse. Sammenkoblingen mellom Trekanten og Atrium vil være viktig, 
og å anlegge et område mellom de ulike bygningene som fremstår mer som et 
torgareal med tillatt trafikk fra ulike trafikanter, vil understreke denne koblingen. Å 
dele bygningene med bilveg og fortau, vil heller fremheve skillet mellom bygningene.  
 
Sambruksarealet må selvfølgelig prosjekteres og programmeres etter forventet 
bevegelsesmønster i området. Ved å etablere et sambruksareal hvor sannsynlig 
bevegelsesmønster for ulike trafikanter brukes i prosjekteringen, og hvor en bruker 
andre typer dekker/materialer enn ved vanlige veger, kan en oppnå et område 
mellom bygningene hvor alle brukere viser store hensyn til hverandre. 
Farten senkes og området mellom bygningene forskjønnes og kobles bedre 
sammen.  
 
Det finnes ingen fasit på hvordan en opparbeider et sambruksområde, og det kan 
formes med mer eller mindre strenge “regler”/”atskilling” av arealer/brukere, hvor 
myke trafikanter hensyntas/prioriteres. Et godt eksempel som i vurderinger har fått 
tilbakemelding om at det fungerer bra, er området i Bekkestua sentrum, Bærum. 
Dette kan brukes som referanseprosjekt. Her er andre dekker/materialer brukt slik at 
trafikanter vet at de beveger seg inn i et annet type område, samtidig som en 
indikerer bruk og trafikanters bevegelser (f.eks. skilles motorisert trafikk fra myke 
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trafikanter med pullerter). Forslagsstiller tror en slik type løsning som er brukt i 
Bekkestua også vil fungere godt i Vennesla (se her for mer info angående evaluering 
av sambruksområder i Norge: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=44676) 
 

 
Eksempel fra Bekkestua, Bærum. 
 
 
1.4 Minirundkjøring: Usikkerhet om den vil fungere. Fins det eksempler i praksis? Er 
det sjekket med Statens vegvesen? Medfører økt risiko for trafikkulykker særlig med 
myke trafikanter. Kompenserende tiltak? 
Svar: Veien er kommunal, DVS det er ikke nødvendig å involvere SVV. De får 
varsling etter planbehandling.  
 
Mini-rundkjøring i krysset Sentrumsveien/Revia er et forslag fremmet av 
forslagsstiller og trafikkonsulent for å gjøre trafikkmønsteret mer oversiktlig for alle 
trafikanter inn/ut av Revia og sentrum, og for å bedre trafikkflyten. Mini-rundkjøringen 
er overkjørbar, for å ikke hindre fremkommelighet. Det er følgende fordeler med 
minirundkjøring: 
 
 

- Vikepliktssituasjonen i krysset endres, slik at utkjørende kjøretøy fra Revia har 
vikeplikt for innkjørende kjøretøy fra Sentrumsvegen. Dette medfører at 
bilkøen flyttes fra en hovedveg til en sideveg. 
 

- Utkjørende kjøretøy fra Revia til Sentrumsvegen får en mer oversiktlig 
kjørekurve gjennom krysset. Minirundkjøringen bidrar dermed til å forhindre at 
enkelte kjøretøy kutter svingen. 
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Eksempel på mini-rundkjøring ved togstasjonen i Egersund. 
 
Kommunen kan selv vurdere om de synes tiltaket er hensiktsmessig å gå videre 
med.  
  
 
1.5 Varelevering: Det bør oppgis og vises lengder for å kunne være sikkert at 
lastebiler klarer å kjøre inn og ut (f.eks. AutoCAD, NovaPoint illustrasjoner, 
sporingskurver). Hva skjer når Torsbyvegen må stenges midlertidig (f.eks. ved 
utbygging eller i forbindelsen med julegata?). Hva skjer når biler parkerer ved 
sambruksområdet? 
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Svar: Trafikkonsulent legger inn sporingskurver i illustrasjoner, slik at disse får bedre 
lesbarhet. Vareleveranse kan løses med tidsbestemmelser, slik at eventuelle 
parkeringsplasser som blir berørte, påvirkes bare til til visse tider i døgnet/visse 
dager i uken. Løsninger for tidsbestemmelser rundt vareleveranse må finnes ut av, 
men det anses som for tidlig å løse dette nå. Det må bl.a. koordineres med 
leietakere Det er naturlig at både forretninger og vareleverandør vil få varene levert 
når det er stille i forretninger (før kl.10.00/11.00). Forslagsstiller mener eventuelle 
andre muligheter for varelevering vi påvirke områdene rundt i mer negativ grad enn 
forslaget som er stilt. Varelevering ifb Julegata eller tilsvarende ansees som en 
driftsutfordring tilsvarende f.eks veivedlikehold.  
 
1.6 Hvilke trafikale konsekvenser har utbygging av Atrium på BS13 (Trekanten)? 
Svar: Besøkende av Trekanten vil sannsynligvis benytte seg av både 
korttidsparkeringen på markplan utenfor Atrium, samt parkeringskjeller under Atrium. 
Felt BS14/delvis BS15 oppleves i dag som parkeringsområdet i direkte tilknytning til 
Trekanten og sentrum forøvrig, og sannsynligvis vil dette mønsteret fortsette ved at 
besøkende tar i bruk nyetablert parkering ved Atrium. Trekantens egen parkering er 
ikke berørt. Parkering vil ikke endres i stor grad i forhold til slik det er i dag, da 
besøkende av Trekanten kan parkere ved Atrium. “Gjennomkjøringen” over 
eksisterende parkeringsplass BS14/15 vil ryddes opp i, og flyten rundt krysset 
Sentrumsvegen/Revia blir bedre.  
 
 
Andre tema som trenger mer bearbeidelse og oppmerksomhet: 
 
2 Overvann 
2.1 Beregningen av OV ser ikke riktig ut. Det ble lagt en del feil premisser til grunn, 
jfr. tabell. 
Svar: Sweco har vært i møte med enhet for Teknisk Forvaltning i Vennesla 
kommune i forkant av utarbeidelsen av tekniske rapporter (13.09.19), hvor premisser 
for utarbeidelse av rapportene ble lagt til grunn. Sweco har dialog med kommunen. 
 
Det har vært avholdt et møte mtp utbyggingsavtale mellom tiltakshaver, Ingrid 
Konsmo, saksbehandler og Kommunalsjef, og det ble kommet til enighet om å 
omtale begge løsningene til håndtering av overvann (enten fellesløsning med 
kommunen eller håndtere dette selv) som en del av planbeskrivelsen - men at 
valget/løsninger forhandles som en del av utbyggingsavtalen. 
 
2.2 OV og fordrøyning skal dimensjoneres for 200 års nedbør/flom, F2 klasse. 
Klimapåslag er 1,5 for 200 års. 
Svar: Sweco har allerede hatt kontakt med kommunen. Dialog pågår. 
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2.3 Prosjektet skal sikres mot flom med F2 klasse iht til teknisk forskrift. Fv. 405 er 
en viktig fylkesveg uten sikker flomveg. Noe av regnvannet går til Fylkets OV. 
Vegvesen må gjøre noe her også, så det er kanskje lurt å kontakte Vegvesen og 
spleise på felles tiltak ved Fv. 405. Beregnet 2011 nivå må splittes hva det går til hva 
(ikke alt gikk til kommunen). Gamle Nesheimtomten hadde 110mm og 160mm 
OV-ledning i 2011. Ca. 200 l/s, hvorav 20-30 l/s gikk til kommunal anlegg. 
Svar: Se punkt 2.1. Flomvegen som det vises til i tilbakemeldingsdokument fra 
saksbehandler er flomvei for større deler av sentrum. Sweco kommer med videre 
tilbakemelding om nødvendig. Forslagsstiller har belyst at Atrium kan håndtere 
overvann selv eller ved en felles løsning, som anses som tilstrekkelig dokumentasjon 
i forbindelse med regulering, da forhandlinger rundt dette tar ifb utbyggingsavtalen. 
 
2.4 Bildet som vises er feil og er ikke fra 2011 (parkeringsplassen ble opparbeidet 
senere enn 2011). Ved opparbeidelse ble en sluk tettet. 
Svar: Store deler av parkeringsplassen ble opparbeidet i 2015. 
 
2.5 Flomveier viser ikke hva som skjer ved Torsby Coop prix. Vist løsning løser ikke 
flomvegen, men løser OV. Dvs. kulvert ved Torsbyvegen må kanskje inn som 
rekkefølgekrav, evtl. skal Atrium prosjektet vise en annen løsning. OV fra området 
har konsekvens for Torsby Coop prix (jfr vedlegg fra teknisk med 
ScalcoLive). 
Svar: Se punkt 2.1. 
 
2.6 Dimensjoneringen av OV skal ta høyde for 70 %, som ca. tilsvarer 600-800mm 
OV-ledning. Her trenger vi å se en bedre beregning. Kommunen bruker selv stort 
sett 800mm rør. Økonomiske konsekvensen for Torsby Coop prix er uakseptabelt. 
Svar: Se punkt 2.1. Sweco har mer informasjon/detaljer rundt utarbeidelsen av 
beregninger, om dette ønskes.Økonomiske forhold til øvrige grunneiere og 
kommunen vil naturlig være en del av utbyggingsavtale.  
 
3 Parkering 
3.1 Områdereguleringsplanen er forholdsvis ny og lav parkeringsdekning utfordrer 
planen. Planen/prosjektet hjemler ca 201 parkeringsplasser. Utkastet viser ca 180 
parkeringsplasser, hvorav sannsynligvis en del plasser på bakkenivå ryker for 
varelevering for Trekanten, muligens også for Atriumbygget. 
Svar: Det er ikke sannsynlig at parkeringer på bakkenivå ryker pga varelevering til 
Trekanten. Dette kan lett tidsstyres, slik at begge deler kan forekomme. 
 
Forslagsstiller anser parkeringsdekningen for Atrium til å være god, om noe sambruk 
mellom besøkende av boliger og besøkende av forretninger forutsettes. Besøkende 
til de ulike formålene vil sannsynligvis også skje til ulike tider av døgnet, som 
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underbygger begrunnelsen for å velge en samorganisert løsning for dette, fremfor å 
holde alt adskilt. Beboere i Atrium vil uansett ha rett til egen parkeringsplass. 
 
Slik fordelingen av formål står i prosjektet, tilsier dette en sannsynlig fordeling av 
formål i bygningen når den står ferdig. For da å oppnå full parkeringsdekning til alle 
formål til enhver tid, er det beregnet at det trengs 184 p.plasser ved/i Atrium. 
Forslaget om å etablere ca 180 p.plasser ved/i Atrium anses dermed som 
tilstrekkelig og god, ettersom ikke alle formål sannsynligvis vil ha behov for full 
parkeringsdekning til en hver tid av døgnet. En noe mindre ekspansiv 
parkeringspolitikk er i tråd med miljøvennlig utvikling, og en samordnet løsning er da 
positiv. 
 
3.2 I en illustrasjon vises gateparkering langs veg (3 p-plasser). Det er muligens feil, 
men det gjøres oppmerksom på at slike p-plasser betraktes som offentlige og kan 
ikke regnes med i grunnlaget for prosjektet. 
Svar: Forslagsstiller lurer på hvilke illustrasjon det snakkes om. 
Parkeringsgrunnlaget som er fremstilt i plandokumentet baserer seg bare på 
markparkering utenfor dagligvare/Atrium, samt parkeringsplasser i parkeringskjeller.  
 
3.3 Det ble tidligere forespeilet at Atriumprosjektet kommer til å ha flere p-plasser 
utover eget behov og hjemmel i sentrum nord plan. Når ble dette endret? 
Svar: Ettersom det ble bestemt at en felles parkeringsløsning for sentrum nord ble 
vanskelig, da det ikke ble enighet om nedkjøringsrampe i starten av gågata, har 
Atrium fokusert på å utarbeide parkering etter eget behov. Det aktuelle tallet for 
samlet parkeringsbehov er gitt av de ulike formålenes BRA, og de ulike formålene 
har ulike krav til parkeringsdekning. Tallet kan dermed ha endret seg noe frem og 
tilbake i prosessen med å bestemme formål, antall boliger osv.  
 
4 Lys 
4.1 Planbeskrivelse/planbestemmelser skal si noe om lyskonseptet for bygget og 
området.  
Svar: Forslagsstiller synes det er for tidlig i prosessen å komme med løsninger for 
lyskonsept i bygningen/området.Området rundt bygget er offentlig. Dette må 
utarbeides i neste fase, i forbindelse med detaljprosjektering/samarbeid med 
brukere. 
 
 
5 Planbestemmelser 
5.1 Planbestemmelser har en del kvalitetsmangler. Det anbefales kvalitetssikring. 
For eksempel forhold som er hjemlet i teknisk forskrift, som støy, grunnforhold, 
universell utforming osv, trenger ikke å bli omtalt i dokumentet. Teknisk forskrift 
gjelder i alle prosjekter. 
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Svar: Det er notert. Teknisk forskrift vil naturlig ligge til grunn for prosjekteringen av 
Atrium. 
 
5.2 Bestemmelser omtaler mye teknisk forhold, men lite om bygningen. 
Svar: Prosjektet har et mål om å falle godt inn i området ved bruk av materialer og 
løsninger som passer for Venneslas sentrum. Høyder vil forholde seg til det som er 
angitt i områdereguleringen (med hensiktsmessig høydefordeling som diskutert 
mellom 1. og 2. etg). Kommunen har et klart politisk ønske som gjenspeiles i 
Kommuneplanen og Områdereguleringen om en høyere/større utnyttelse øverst i 
sentrum. Fordelinger av ulike formål, samt hovedformål med bygningen vil ikke 
fravike fra de mål som er satt i områdeplanen. Utover dette trenger området å 
prosjekteres før endelige løsninger kan vises. 
 
5.3 Byggesaksavdelingen ønsker å kvalitetssikre reguleringsbestemmelser og vil gi 
dere en tilbakemelding så snart bestemmelser er gjennomgått.  
Svar: Vi ønsker rask tilbakemelding slik at vi kan opprettholde tiltenkt saksgang. 
 
 
6 Plankart/bestemmelser 
6.1 Plankart/bestemmelser trenger kvalitetssikring av hva som blir offentlig, felles og 
privat.Generelt bør tiltakshaver reflektere om hvilke veger skal være privat, felles 
eller offentlig. For eksempel vegen forbi Trekanten og in Revia - skal en være privat 
eller offentlig. Turproduksjonen er ganske høyt. 
Svar: Forslagsstiller mener det er hensiktsmessig å fortsette fordelingen slik den er 
nå. Ev. overføring til det private vil naturlig kommer inn ifb utarbeidelse av 
utbyggingsavtale? 
 
 
7 Klima- og energiplanlegging 
7.1 Bør omtales mer konkret i egen kapittel eller avsnitt i planbeskrivelse. 
Svar: Notert. Det noteres at konklusjon kun kan komme etter helhetlig vurdering, 
detaljvurdering/prosjektering, en prosess vi mener må komme i en senere fase. 
Tiltakshavere har ambisjoner i energiplanleggingen og har påbegynt vurderinger av 
muligheter (notat fra Evotek vedlagt plandokumentet), og vil selvfølgelig forholde seg 
til gjeldende forskrifter.  
 
 
8 Tekniske planer/anleggsplan 
8.1 Tekniske planer/anleggsplan vil være en del av teknisk plan som skal 
godkjennes av Vennesla kommune før rammetillatelse kan gis. Statens vegvesen og 
Vennesla 
kommune bør involveres. 
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Svar: Notert. Se under, pkt. 8.3. 
 
8.2 Planbestemmelser: Bør si noe om hvordan anleggsplan ivareta trafikksikkerhet, 
støy, riggplan, arbeidstid osv). 
Svar: Forslagsstiller synes det er tidlig å si noe konkret om riggplan, arbeidstid osv i 
forbindelse med bygging. Det er naturlig at riggplan utarbeides i samråd med 
entreprenør hvor man har mulighet å ta hensyn til byggemetode, 
konstruksjonssystem m.m. Trafikksikkerhet skal ivaretas gjennom byggeperioden, og 
en må forholde seg til gjeldende reglement når det gjelder arbeidstidsbestemmelser, 
støy i anleggsplanlegging osv.  
 
8.3 Bør utarbeides slik at de kan godkjennes rett etter siste gangs behandling. 
Skiltplan er en del av teknisk plan, skal foreligge før ramme. Generelt, se ny veinorm 
hva som skal være med samt norm for VA. Rette § 3.4, 3.6,3.8 og 3.10. 
Svar: Notert. Vi har oversett teknisk skilting med fokus på virksomhetsskilting. Det er 
naturlig å fremlegge tekniske planer/skiltplan (vei m.m.) til Rammesøknad. 
 
 
9 Innganger direkte fra gågate 
9.1 Kommunen presiserer at det er «skal», ikke bør. 
Svar: Høydemessige vurderinger for OK sentergulv er gjort med bakgrunn i at flest 
mulige forretninger skal kunna ha direkte inngang fra gate. 
 
9.2 For å sikre aktive fasade mot gågate skal bygget holdes fri for plasskrevende 
konstruksjoner, som innsnevrer areal til butikker mot fasade (f.eks. rulletrapp, 
tekniske rom osv). 
Svar: Rullebånd er plassert for å få god flyt i og i forbindelse med bygningen, 
gågaten, samt tilknytningen til øvrige virksomheter i området. Ved toppen av 
rullebåndet har man et valg om hvor en vil bevege seg. 
 
10 Kontorvirksomhet i 2 etasje versus 5 etasje 
10.1 Uavklart om den kan anses som avvik ifra overordnet plan. Belyses i saken 
ovenfor politikere. Stor usikkerhet om hva politikere kommer til å mene om det. 
Svar: Områdereguleringen for sentrum Nord sier at 1. og 2. et. for BS14 er 
forbeholdt forretning, tjenesteyting, kontor, bevertning og kjøpesenter. For felt BS15 
er 1. og 2. et. forbeholdt forretning, tjenesteyting, kontor og bevertning. 
Kontorvirksomhet i 2.et. er i tråd med områdereguleringen og skal ikke være 
gjenstand for diskusjon i detaljreguleringsplanen. 
 
10.2 Vi er klar over at totalhøyden ved nåværende forslag har lite å si for 
solforholdene ved BS11. 
Svar: Notert. 

Tilsvar til saksbehandler/Vennesla kommune AMB arkitekter
  


