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GNR/BNR 6/173 M.FL. - DETALJREGULERINGSPLAN ATRIUM - 1. GANGS 
OFFENTLIG ETTERSYN 

SAMMENDRAG: 
Det er innsendt privat detaljreguleringsplan Atrium gnr/bnr 6/173 m.fl. som ligger i 
områdereguleringsplan sentrum nord, regulert til sentrumsbebyggelse. Det ble 
gjennomført medvirkningsprosesser iht plan- og bygningslov. Planområdet eies i det 
vesentlige av Svendsen holding as, resten eies av Vennesla kommune, Trekanten bygg 
as, Steinar Skårdal og Certas Energy Norway og er ca. 11 000 m² stort (gnr/bnr 6/173, 
6/78, 6/241, 6/242, 6/1479, 6/1484, 6/226 og 6/516). 
Område BS15 og delvis BS14 reguleres til forretning/kontor/tjenesteyting, 
boligbebyggelse (blokk) og uteoppholdsareal. I tillegg omfatter planen energianlegg, 
veg, fortau, parkeringskjeller, torg, gågate, annen veggrunn – tekniske anlegg, faresone 
brann-/eksplosjonsfare og sikringssone – frisikt. Det legges opp til %-BYA=57 eller 6250 
m², bruksareal (BRA) bolig ca 8000 m² (ca 70 leiligheter), bruksareal forretning ca 4700 
m² og bruksareal kontor/tjenesteyting ca 2000 m², %-BRA=134. Det legges opp til ca 180 
p-plasser totalt, hvorav ca 138 stk i p-kjeller. 
 
Forslaget kan anses som godt, med mindre behov for endringer/justeringer bortsett fra 
tema trafikksikkerhet. Her utfordrer planen flere relevante punkter: Myke trafikanter, 
atkomst til p-kjeller, parkeringsdekning, varelevering både ved Trekanten - 
sambruksområdet og Torsbyvegen. Området har utfordringer med overvannshåndtering 
og dette løses ved å stille krav i rekkefølgebestemmelser. 
 
I planbeskrivelsen redegjøres for mottatt innspill ved planoppstart (vedlegg C 15). I 
vedlegg B 20 redegjøres for mottatt innspill fra kommunen til planutkastet mottatt 23. 
oktober 2019. Siste e-post (jfr vedlegg E22) inneholder ingen ny vesentlig informasjon 
og er derfor ikke innarbeidet i saksframlegget. 
 
Tema trafikk i planforslaget vurderes som ikke tilfredsstillende utredet og regulerings-
messig løst. Forslaget sikrer ikke overordnede fellesløsninger for trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet i området.  Ønsket arealbruk og utvikling tilsier at det skal iverksettes en 
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del kompenserende trafikksikkhetstiltak. Det legges til rette for kjøpesenter, nærings-
virksomhet, arbeidsplasser, tjenestetilbud og bolig i Vennesla sentrum nord. 
Rådmannen vurderer fremlagt trafikalt konsept for samordnet atkomst til parkering, 
sambruk av areal, myke trafikanter, privat og virksomhetsrelatert bilbruk, varetransport, 
-leveranse og underdekning av parkeringsplasser som ikke tilfredsstillende. Utfordringer 
med planforslaget forventes løst gjennom å stille vilkår og en ber ved 1. gangs offentlig 
ettersyn «om innspill på valgt løsning». Det er vanskelig å finne bedre løsninger som 
også er gjennomførbare. 
 
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 
 

 Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11 fremmes 
planforslag detaljreguleringsplan Atrium lagt ut til 1. gangs offentlig 
ettersyn på følgende vilkår om avbøtende tiltak: 

 - Sambruksområdet skal fremstå helhetlig. En totalløsning skal 
innebære bedre kryssing av fylkesveg 405, ryddig og strukturert 
sambruksområde og bedre losing for myke trafikkanter. 

- Flytting av fotgjengerovergang ved fylkesveg 405 for å unngå 
konflikt med varelevering i Trekanten. 

- Sette begrensninger for varelevering ved Trekanten (tidsrom for 
levering, type lastebil/varebil). 

- Det skal etableres fysiske sperringer som leder myke trafikanter. 
- Krav om reguleringsplan av Trekanten og som skal belyse 

trafikksituasjonen helhetlig på nytt i området. 

 
 
Vedlegg: 

- A vedlegg 12 Sol- og skyggeanalyser, levert 4. oktober 2019 
- B vedlegg 20 Kommentarer til kommunens tilbakemelding fra 17. oktober 2019, 

levert 23. oktober 2019 
- C vedlegg 01 Plankart, levert 07. november 2019 
- C vedlegg 02 Bestemmelser, revisjon 2, levert 07. november 2019 
- C vedlegg 07 Innspill ved planoppstart, revisjon 2, levert 07. november 2019 
- C vedlegg 15 Planbeskrivelse, revisjon 3, levert 07. november 2019 
- D vedlegg 10 Trafikkanalyse N01, levert 11. november 2019 
- E vedlegg 22 E-post fra Daniel Svendsen, levert 13. november 2019 

 
Planforslaget 
Forslag til detaljregulering for Atrium er mottatt fra AMB arkitekter as. 
Det planforslaget som foreligger til behandling består av:   

- Plankart i målestokk 1:1000/A3, utkast 18. september 2019, sist revidert 07. 
november 2019 (vedlegg C 01). 

- Reguleringsbestemmelser, sist revidert 07. november 2019 (vedlegg C 02) 
- Planbeskrivelse, sist revidert 07. november 2019 (vedlegg C 15). 
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- Diverse plandokumentasjon (vedleggene A, B, C, D, E 3-14 og 15-22; alle 
dokumentene kan fås ved henvendelse til saksbehandler). 

 
Hensikt med regulering 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for følgende: Avklare detaljer for utvikling 
av området i Vennesla sentrum nord. Styrke tettbyutvikling i Vennesla etablerte 
sentrumsområde for å hindre handelslekkasje. Legge til rette for varierte boliger, 
uterom og andre funksjoner som kommer allmennheten til gode.  
 
Eiendomsforhold 
Planområdet er på totalt ca. 11 000 m² og omfatter gnr/bnr /173, 6/78, 6/241, 6/242, 
6/1479, 6/1484, 6/226 og 6/516. Hjemmelshavere i området er Vennesla kommune, 
Trekanten bygg as, Svendsen holding as, Steinar Skårdal og Certas Energy Norway. 
 

 
 
Forhold til overordnete planer 
Planforslaget berører lokal sykkelrute 2.1 og 2.1.1 i fra Kommunedelplan for sykkel (30. 
januar 2014) og utfordrer overordnet plan på trafikksikkerhet.  
Områdeplanen for sentrum nord gjelder overordnet for planforslaget og reguleringsplan 
Atrium erstatter områdereguleringsplanen Sentrum Nord. Utfordringer med 
planforslaget forventes løst gjennom å stille vilkår om avbøtende tiltak. Planforslaget er 
stort sett i tråd med områdereguleringsplan for sentrum nord og utfordrer overordnet 
planen på noen punkter: 
 
Mindre avvik: 
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Hjemlet i overordnet plan/annet 
lovverk: 

Fremlagt i reguleringsplan: 

 - - en del dokumenter mangler godt nok 
kvalitetssikring, f.eks ROS-analyse, 
overvannsrapport; kommunen tolker det 
stort sett som feil som ble oversett ved 
revisjon pga mangel av tid, men det 
forutsettes at dokumentene rettes opp i 
før det sendes på høring. 

- Maks 5. etasjer, med gradvis 
tilbaketrukket 4. og 5 etasje. 

- Maks 5. etasjer, med inntrukket 5. etasje  

- - 100 % parkeringsdekning - - ca. 10 % / 20 p-plasser underdekning 

- - 5 meter høyde for etasjer næringsdel, 
3,5 meter høyde for boligdel 

- - 1. etasje 6 meter, 2. etasje 4 meter, 3.-5. 
etasje uendret 3,5 meter 

- - tema flom/flomveger i 
planbeskrivelsen 

- - overvannrapport ikke tilstrekkelig 
oppdatert og innarbeidet i beskrivelsen 

- - Flomsikkerhet etter teknisk forskrift 
sikkhetsklasse F2 (200 årsflom + 
klimapåslag) 

- - feil sikkerhetsklasse (F1) i en 
flomsituasjon (ROS-analyse, side 6, 13) 

- - feil fakta: OV/ flomveg påvirker områder 
utenfor plangrense, f.eks. Torsbyvegen 
(ROS-analyse, side 10; jfr tidligere 
tilbakemelding og Scalco Live kartutsnitt) 

-  - - Flomrapporten går utfra at den kan 
sleppes ca. 100 liter pr sekund til offentlig 
nett (det er vanlig å tillatte ca 20-30 liter 
pr sekund ved søknad om påslipp til 
offentlig overvannsnett). 

- - Et helhetlig trafikk-konsept som gir 
sentrumet og samfunnet en 
trafikksikker løsning 

-  

- - Varelevering Torsbyvegen: Planforslaget 
tar ikke hensyn til midlertidig eller 
permanent stengning av Torsbyvegen eller 
endring til enveiskjørt veg. Det legges opp 
til rygging i offentlig veg og midt i en sving.  
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Prinsipp med inntrukket 4. og 5. etasje, jfr vedlegg C 15, side 40 

 
 
Større avvik: 
 

Hjemlet i overordnet plan/annet 
lovverk: 

Fremlagt i reguleringsplan: 

- - Et helhetlig trafikk-konsept som 
gir sentrumet og samfunnet en 
trafikksikker løsning 

-  

- - Et trafikk-konsept, basert på trafikknotat (jfr 
vedlegg A 10), som ikke innfrir ambisjonsnivået 
som ligger i overordnet plan 

- - sambruk på ca. 110 meter korttidsparkering 
med høy frekvens for Atrium og Trekanten, 
varelevering, atkomst til parkeringskjeller, til 
resterende boligområde, myke trafikanter til 
og fra Nessane. 

- - Sporingskurver viser lastebil på 15,5 meter, 
mens det i realiteten betjenes av lastebiler 
med 17,5 meter; illustrasjon er misvisende.  
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Trafikkmønster, fremtidig: 

 
Sporingskurver lastebil (15 meter) ved Trekanten/Atrium: 

 
 

  
Sporingskurver lastebil (15 meter) ved Torsbyvegen 
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Flomveger: 

 
 
 
Innkomne merknader til planoppstart 
AMB arkitekter varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 
planarbeidet til berørte parter i brev 01. juli 2019 og kunngjorde det i Vennesla Tidende. 
Det kom inn totalt 6 uttalelser, hvorav 1 etter fristen. Disse følger saken som utrykte 
vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene gjengis nedenfor. For fullstendig innspill, jfr 
vedlegg C 07. 
 
1. Agder Energi Nett AS (01. juli 2019) 
- Omlegging eller flytting av AE sine anlegg må bekostes av utbygger. 
- Kabler er ikke innmålt og nøyaktigheten varierer. 
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- Det må avsettes plass til nye nettstasjoner sentralt med hensyn til effektuttak, da de 
bestående nettstasjoner i området ikke har nok kapasitet. 

- Det tillattes ikke nettstasjoner plassert under bakkenivå eller ved 
lekeplasser/lignende anlegg. 

 
Forslagsstillers kommentar til Agder Energi Nett AS 
Eksisterende lavspentnett i planområdet, slik det fremkommer av vedlagt ledningskart, 
skal bli hensyntatt så lang som mulig. Planarbeidet vil ta høyde for at eksisterende 
lavspentnett ikke er tilpasset et eventuelt nytt behov. Det planlegges ny nettstasjon mot 
Torsbyvegen, ved varemottak. Forslagsstiller er gjort kjent med at eventuell omlegging 
og annet som berører eksisterende strømforsyningsnett må bekostes av utbygger. 
Forslagsstiller vil holde Agder Energi Nett AS orientert med tanke på planlagte tiltak som 
berører eller krever utbedringer av eksisterende nett. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen peker på at foreslått løsning for varemottak ved Torsbyvegen anses som 
ikke tilfredsstillende trafikksikkert. Hvordan det vil påvirke plassering av nettstasjon er 
usikkert. Det er det uenighet mellom forslagstiller og kommunen om hvorvidt 
trafikksikkerhet er ivaretatt. Det legges opp til rykking med lastebil i offentlig veg midt i 
en sving. Nåværende trafikksituasjon er uoversiktlig/farlig og en annen aktør i området 
har meldt ifra om det. Innspill er tilstrekkelig kommentert ellers. 
 
2. Fylkesmannen i Agder (08. juni 2019) 
- Fylkesmannen er positiv til utbygginger i sentrumsnære områder. 
- Ber om et særlig fokus på nærmiljøet og bokvalitet. 
- Ved fortetting er det viktig å planlegge med tanke på overvann. 
- Anbefaler en restriktiv parkeringspolitikk for sentrumsområder. P-plasser bør legges 

under bakkenivå, der det er mulig. Anbefaler noen fellesparkeringsområder, fremfor 
hver butikk/ hvert næringsområde. 

- Oppfordrer at planarbeidet bidrar til å øke det grønne preget i sentrum. Anbefaler å 
vurdere grønne tak/kolonihager på tak. 

- Henviser til diverse tema som i planarbeidet skal gjøres rede for. 
- Minner om sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplaner. 
 
Forslagsstillers kommentar til Fylkesmannen i Agder 
Fylkesmannen i Agder viser til generelle og formelle forhold knyttet til 
reguleringsplanveiledere, og peker ut punkter som skal gjøres rede for i planarbeidet. 
Råd og innspill fra fylkesmannen tas til etterretning og innarbeides i planforslaget. Et 
sammendrag av hvordan planforslaget håndterer de spesielt belyste punktene, følger 
under. 
Klima- og energiplanlegging: Planforslaget vil legge til rette for bærekraftige og 
fremtidsrettede løsninger for energiforsyninger, arealbruk og transport.  
Folkehelse og luftkvalitet: Selv om planområdet slik det fremstår gjør det lett for 
bevegelseshemmede å parkere tett på sentrum, fremmer det ikke den generelle 
folkehelsen for en bredde av befolkningen i Vennesla. Planområdet i dag har en veldig 



9 
 

ensformig funksjon. En utvikling vil gi mye mer tilbake til planområdet og sentrum av 
Vennesla ved å etablere møteplasser og andre sosiale arenaer. Liv i sentrum øker også 
trygghetsfølelsen i området. Nye, sentrale boliger med god bussforbindelse, senker 
behovet for bilbruk, noe som er miljømessig gunstig og fremmer god luftkvalitet. 
Parkeringstilbudet nord i sentrum vil ikke forringes for bevegelseshemmede, men stort 
sett legges under bakken, slik at områder kan frigjøres for sosial aktivitet.  
Støy: Det vises til Støyvurderinger utført i forbindelse med Områderegulering for 
Sentrum Nord, samt utredning gjort av Brekke og Strand/Sinus i forbindelse med 
detaljreguleringen. Planlagt bebyggelse ligger ikke innenfor Rød støysone, og bare deler 
av planlagt bebyggelse vil ligge delvis i Gul støysone. Alle planlagte boliger har en stille 
side, og felles uteoppholdsarealer ligger ikke innenfor soner for støy. Se vedlegg 08. 
Universell utforming: Forslaget vil følge gjeldende regler for universell utforming i 
byggeprosjekter. 
Barn og unges oppvekstsvilkår: En utvikling i området vil gi liv gjennom døgnet, som 
skaper trygghet i området. Dette kan være spesielt viktig for barn og unge. 
Trafikkløsninger vil utarbeides i henhold til gjeldende norm, slik at kryssing av trafikk i 
skoleveg oppleves trygg og forutsigbar.  
ROS-analyse: Det er utarbeidet ROS-analyse i forbindelse med detaljreguleringen som 
bygger videre på nylig foretatt ROS-analyse for Områderegulering Sentrum Nord. Se 
vedlegg 09. 
Naturmangfoldsloven og vannforskriften: Planarbeidet vil forholde seg til gjeldende 
reglement. Det planlegges opparbeidelse av hageanlegg på taket over 
forretningslokaler. Det vises til vedlagt notat om overvannshåndtering og 
bestemmelser, se vedlegg 11. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen anser barn og unges oppvekstsvilkår, gjennom trafikkonseptet, ikke 
tilstrekkelig ivaretatt. Se også rådmannens kommentarer ved innspill 1, 3 og 4. 
 
 
3. Statens vegvesen – region sør (02. juli 2019) 
- SVV 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. 
 
Forslagsstillers kommentar til Statens Vegvesen – region sør 
Planforslaget legger Områderegulering for Vennesla Sentrum nord som grunnlag for 
utarbeidelse av detaljreguleringsplanen, og rekkefølgebestemmelser og byggegrenser 
videreføres i detaljreguleringen. Detaljreguleringen tar utgangspunkt i 
Områdereguleringens veitegninger for nytt kryss/rundkjøring mellom Sentrumsveien og 
Fv. 405. 
 
Rådmannens kommentar 
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Krysningspunkt på fylkesvegen – som inngår i trafikksikkerhetskonseptet for 
reguleringsplanen – anses som ikke tilstrekkelig ivaretatt gjennom planforslaget. 
Planforslaget legger opp til blandet trafikk, hvor all trafikk til og fra Atrium, Meny, Revia, 
varelevering inklusive rykking med trailer til Meny, trafikk fra nåværende sykkelrute 
2.1.1, gående mellom sentrum og Nessane og nåværende/fremtidig turtrafikk for 
strandstien i Nessane sluses gjennom et trang sambruksområde mellom Meny og 
Atrium. Se for øvrig kommentarer til 1, 2 og 4. 
 
4. Vennesla barn og ungdomsråd (VBUR; 31. oktober 2019) 
- Uteområdet på toppen burde legges best mulig til rette for barn og ungdom 

(lekeapparater, liten fotballbane). 
- Uteområdet bør sikres, slik at barn ikke kan ramle ned fra på gateplan. 
- Vinduer og vegger ut mot uteområdet bør lydisoleres, slik at støy fra barn og 

ungdom ikke plager andre beboere. 
- I planen legges opp til at all trafikk til og fra Atrium benytter krysset ved Meny og 

ledes forbi Meny videre til Revia. Detter er VBUR kritisk til, fordi krysset er svært 
belastet av mange barn og ungdom på vei til og fra skolen. Krysset har også et 
relativt stort antall buss avganger med av/på stigning av et stort antall barn og unge. 
Spesielt om morgenen og ettermiddagen. 

- VBUR ønsker at kommunen og utbygger ser på andre trafikkløsninger. For eksempel 
en avkjørsel fra Revia til fylkesvegen, for å avlaste Atrium og sentrum. Det betyr at 
områdereguleringsplanen for Vennesla sentrum nord må endres. Evtl. avkjørsel der 
det ligger i dag ved Torsbyvegen. Det vil avlaste krysset ved Meny. 

- Ber om at det blir tatt hensyn til myke trafikanter under utbygging av Atrium. 
 
Forslagsstillers kommentar til VBUR 
Forslagsstiller etterstreber å gjøre området best mulig for barn/unge, og vil i 
detaljprosjekteringsprosessen se på løsninger for lek og opphold for denne gruppen. 
Den store takhagen vil være et sted for lek og opphold som er trygt for de unge. Det 
legges også til rette for å holde gågata, hvor mange unge beveger seg til og fra skole, fri 
for varetransport. 
Trafikken til nedkjøringsrampe via Revia anses som en bedre løsning for barn og unge 
enn tidligere diskuterte alternativ med nedkjøringsrampe i gågata, da færre i denne 
gruppen beveger seg i Revia enn i Gågata. Trafikktelling fra områdene (se vedlegg 10) 
viser at mange flere beveger seg i gågata enn over gangfeltet på Fv. 405, mellom Revia 
og Nesveien. 
Eksisterende bussholdeplass ved trekanten er i Områderegulering for Sentrum Nord 
bestemt flyttet til Sentrumsvegen, og den sannsynlige kryssingen for barn og unge mot 
bussholdeplass vil da være øverst i gågata, uten påvirkning av biltrafikken. Det er 
bestemmelser i områdereguleringen som har vært utgangspunkt for planforslaget. 
Bussholdeplassene ligger utenfor planområdet og utfordring med krysning er ikke 
vesentlig endret med innsendt planforslag. Kryssing over Revia vil det bli, men det er 
ikke et problem å legge opp fotgjengerovergang mellom Atrium/BS14 og Trekanten ved 
innkjørsel til Revia for å regulere denne krysningen bedre. 
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Det er også mange unge som kommer med sykkel via gågata. Forslaget med å legge 
innkjørsel til Atrium via Torsbyvegen som også nevnes av VBUR, gir mer press av harde 
trafikanter i krysset mellom gågata og Torsbyvegen, og ellers gatenettet generelt i 
sentrum. Ett av målene med Områdereguleringen var å etablere et mer oversiktlig 
bevegelsesmønster for bil gjennom sentrum, om innkjørsel ved Torsbyvegen vil 
sannsynligvis gi flere farlige situasjoner i krysset Torsbyvegen/gågata, der unge kommer 
i høy fart på sykkel. Dette er nevnt særskilt i vedlegg 10.  
Tilsvar fra VBUR ble tilsendt forslagsstiller 31.10.2019, etter frist. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen anser barn og unges oppvekstsvilkår, gjennom trafikkonseptet, ikke 
tilstrekkelig ivaretatt/løst. Spesielt er rådmannen kritisk til sambruksområdet, med 
blandet trafikk på en strekning på ca. 110 meter. Det er dokumentert en trafikkfarlig 
hendelse i forbindelse med varelevering for Meny. Varelevering til Meny fungerer ikke i 
praksis i dag og fremlagt forslag anses å ikke løse nåværende/fremtidig situasjon. En 
nedkjøringsrampe til p-kjeller i gågate vil i tillegg redusere mesteparten av biltrafikk til 
Atrium til 0 meter og redusere biltrafikken en trailersjåfør måte forholde seg til. 
Rådmannen anser at svaret fra VBUR kom etter fristen er uproblematisk. VBUR er et 
politisk organ med egen møtekalender.  Innspill til forslag ble vedtatt i VBUR 24. oktober 
2019. Utover det kommenteres spesielt trafikksikkerhet i rådmannens kommentar til 1, 
2 og 3 også, dvs manglende trafikksikkerhet har vært et gjennomgående tema ved andre 
innspill til planen. 
 
 
5. Rådet for funksjonshemmede (31. juni 2019) 
- Rådet for funksjonshemmede kan ikke se at universell utforming er ivaretatt på en 

tilstrekkelig måte i planarbeidet og viser til PBL, teknisk forskrift og Norsk Standard – 
universell utforming av bygg. 

- Løsningene som planlegges må kunne sikre at bygningene og omgivelser skal kunne 
brukes av aller borgere, dvs god planløsning, ingen fysiske hindringer, bevisst bruk av 
lys og kontraster, god akustikk og miljøvennlige omgivelser gir løsninger som 
fungerer for alle. 

- Rådet er positiv at det er tatt hensyn til p-plasser for forflytningshemmende. Antallet 
plasser for flytningshemmende må stå i forhold til totalt antall p-plasser. 

- I videre planlegging er rådet opptatt av at regelverket (teknisk forskrift) blir fulgt i 
forhold til blant annet: 
- Trinnfritt inngangsparti til bygget 
- Visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør 
- Fast og sklisikkert dekke som er egnet for rullestolbrukere, ikke ujevn brostein 

eller singel 
- Visuelle og taktile avgrensninger i form av kantsteiner 
- Skilt, lysstolper, benker og sykler plasseres utenfor atkomstvei slik at fri bredde 

for rullestolbrukere ikke reduseres 
- Automatisk døråpner plassert tilgjengelig for person i rullestol, slik at 

sammenstøt unngås når døren åpnes 
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- Trinnfri kommunikasjonsvei innendørs 
- Fri bredde på minimum 1,5 m i korridor og svalgang. I lange korridorer må et 

avsettes tilstrekkelig areal for at to rullestoler kan passere 
- Heis og etasjer merkes med nummer som er taktilt og i punktskrift 
- Merket trappeneser er viktig for at man skal kunne se hvor trinnene starter 
- Varselfelt (farefelt) legges oppe foran trapp i hele trappens bredde 

- For at alle skal ha valgmuligheter på boligmarkedet, må boliger og uteområder være 
universelt utformet. Praktiske planløsninger gjør at en bolig kan brukes i hele 
livsløpet fra ung til gammel. 

 
Forslagsstillers kommentar til Rådet for funksjonshemmede 
I forbindelse med videre detaljprosjektering vil universell utforming bli ivaretatt iht 
bestemmelser i Plan- og bygningsloven, samt teknisk forskrift og norsk standard til 
universell utforming av bygninger. Disse dekker overnevnte mangler. 
 
Rådmannens kommentar 
Innspillet anses tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
6. Eivindson AS og Meierigården Invest (08. august 2019) 
- Understrekker at vi er positive tila at det tilrettelegges for en videre utvikling av 

sentrum nord og ønsker en utbygging i området velkommen 
- Nedkjøringsrampe i gågata kan ikke aksepteres: Uheldig for en attraktiv 

inngang/avslutning av gågata. Vi frykter også store begrensninger på 
utviklingsmulighetene på eiendommene våre. Vanskelig å tilrettelegge for handel og 
annen publikumsorientert næringsvirksomhet i 1. etasje fordi rampa vil oppleves 
som en barriere og ta betydelige uteareal. Vi er ikke villig til å avstå areal for å 
realisere den foreslåtte nedkjøringsrampa. 

- Høydene må reduseres: Det er foreslått en tilbaketrukket 1 etasje og utkraget 2-4 
etasje og en annen løsning for bebyggelses i etasjene oppover. 

- Vi registrerer at det nå ikke er aktuelt med handel i 2 etasjer. Det var en viktig 
begrunnelse for de tillatte høydene. Vi mener det blir riktig å redusere høydene i 2. 
etasje tilpasset den virksomheten som nå foreslås, og at løsningen ellers må forholde 
seg til vedtatt områdereguleringsplan. 

- Aktive fasader: Kjøpesenteret må styrke attraktiviteten av gågata. Det er derfor 
svært viktig at hele 1. etasje har aktiv fasade hvor hver butikk også har inngang fra 
gågata. 

- Byggeperiode: Det vil bli en lengre byggeperiode. Særlig er Fru Moseid avhengig av 
at bedriften ikke blir skadelidende i denne perioden. Det gjelder spesielt høysesong 
mai til august hvor utearealene er særlig viktige, men også generelt atkomst til 
butikken. Derfor må i reguleringsplan legges frem en konkret plan for gjennomføring 
av anleggsarbeidene. Vi forventer at det gjøres i samarbeid med berørte naboer. 

- Adkomst og parkering må opprettholdes: I områdereguleringsplanen er sagt at 
bussholdeplassen skal flyttes rett nord for Fru Moseid uten at det er vist konkret 
hvordan dette skal gjøres. Vi kan ikke akseptere at nåværende bussholdeplass flyttes 
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før det er dokumentert hvordan en ny holdeplass blir løst. Vi kan under ingen 
omstendigheter akseptere en løsning som stenger for god adkomst eller reduserer 
antall korttidsparkeringsplasser på vår eiendom. Vi forventer at kommunen 
dokumenterer en eventuell ny løsning før det aksepteres at bussholdeplassen fjernes 
i reguleringsplanen fra Svendsengruppen. 

 
Forslagsstillers kommentar til Eivind Eivindson AS og Meierigården Invest AS  
Nedkjøringsrampe: Hovedinnspill ifm kjørerampen i gågata er tatt til etterretning. 
Forslagsstiller legger nedkjøringsrampe i nordvest via Revia til grunn for videre 
prosjektering. 
Høyder: Utbygging er planlagt iht vedtatt områderegulering. Det vises til nærmere 
utredning under pkt 7.5 og 8.5. 
Aktive fasader: Forslagsstiller er enige i dette, aktive fasader er vesentlig også for 
Svendsengruppen AS. 
Byggeperiode: Det er vanskelig å legge konkrete føringer for byggefasen så tidlig i 
prosessen, men utbygger er langt på vei enig når det kommer til bekymring knyttet til 
eventuelle negative konsekvenser av en lang og omfattende byggeperiode. Det vil 
uansett være et mål for utbygger å planlegge byggeperioden på en måte som i best 
mulig grad hensyntar omkringliggende funksjoner. 
Angående bussholdeplass: Denne omfattes ikke av planområdet i detaljreguleringen. 
Forslagstiller er positivt til dagens eksisterende plassering, men den er utfordret av 
områdereguleringens øvrige trafikkplaner. Detaljreguleringen forholder seg til 
bestemmelser i Områdereguleringen, hvor bussholdeplass anlegges langs 
Sentrumsveien, nord for fortau/Felt BS11 og vest for fortau/felt BS10. 
 
Rådmannens kommentar 
Nedkjøringsrampe i gågata: Rådmannen anser nedkjøringsrampe som et alternativ som 
reduserer trafikkfarlige situasjoner, samordner parkering for et større areal, 
optimaliserer arealbruk og reduserer blandet trafikk. Nedkjøringsrampa er ikke 
problemfri, men tatt i betrakting ved å redusere/avbøte for ulempene en løsning som 
samfunnet og sentrum kan være bedre tjent med en atkomst i Revia. 
Høyder: Planforslaget forholder seg til totalhøyde som er hjemlet i områderegulerings-
planen. Fordeling av «meterne» på de forskjellige etasjer kan settes spørsmåltegn på, 
evtl kan den anses som et mindre avvik fra områdereguleringsplan. Forslagsstiller har 
trukket seg in på sin tomten ift til byggegrense. Den løsning har ingen praktisk betydning 
ift til sol på Eivindson/Moseid og ift til resusert bygg med 4 etasjer, men med plassering 
ved byggegrense. Områdeplanen stiller krav om 4. og 5. etasje trekkes in, mens forslags-
stiller kompenserer for ulempene med å trekke hele bygget lenger in på tomten.  
Et punkt som er uklart er om bygget bør reduseres til 4 etasjer pga krav om kjøpesenter 
i 2 etasjer. Planforslaget legger opp til kjøpesenter i første etasje og næringsvirksom-
het/kontor i andre etasje. I planprosessen kom det frem at politikere diskuterte krav om 
kjøpesenter i 2 etasjer i forbindelse med totalhøyden og maks 5 etasjer i forbindelse 
med områdereguleringsplan for sentrum nord. Men det kravet ble ikke forankret i 
planen ved godkjenning. Her må politikere ta stilling til hva som forventes av 
forslagsstiller. 



14 
 

Aktive fasader: Rådmannen er opptatt av aktive fasader. Et viktig punkt er at 
kommunikasjon mellom kjøpesenter og gågate ikke reduseres ved å legge tekniske 
installasjoner som rulletrapp, trapp-/hus, heis og tekniske rom på langs fasaden mot 
gågata. 
Byggeperiode: Belastning ved byggeperioden bør tilstrebes lagt mest mulig på egen 
tomt. 
Bussholdeplass: Problematikk rund bussholdeplass er ikke en del av reguleringsplan for 
Atrium. Det er muligens forvekslet med reguleringsplanen for Solbakken. Rådmannen 
innrømmer at problematikken ikke har fått sterk nok fokus ved områderegulerings-
planen sentrum nord og må derfor løses i forbindelse med detaljregulering i området. 
 
Andre aktuelle saker i området: 
Pågående planprosess på BS12 og prosess på forstadiet på BS11. Realisering (byggesak) 
på Husmorgården (mellom BS12 og BS11). 
 
 
Planprosess 
Milepæler (formell planprosess med rød skrift) 
 
Overordnet områdereguleringsplan sentrum nord ble endelig vedtatt 06. september 
2018 og danner det juridiske grunnlag for detaljreguleringsplan for Atrium. 
 

04.04.19 13.06.19 08.08.19 24.10.2019 07.11.19 14.11.19 21.11.2019 
Førstekontakts-
møte 

      

 Oppstarts-
møte 

     

  Frist for 
innspill 

    

   Frist for levering 
av fullstendig 
plan- 
dokumentasjon 

   

    Skrivefrist til 
behandling i 
Bygg- og 
miljøutvalget  

  

     Utvidet 
skrivefrist og 
levering av 
dokumentasjon  

 

      Behandling i 
bygg- og 
miljøutvalget 

Formell planprosess sa langt: ca 5 måneder 
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Vurdering: 
 
Byggeplanene 
Området transformeres fra eneboligbebyggelse, gjennom midlertidig bruk som 
parkeringsflate til kjøpesenter, næring/kontor, bolig og takhage. 
 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarer over. Det er 
mulig å ta hensyn til en del som er relevant. En del som er relevant, ønsker ikke 
forslagsstiller å ta hensyn til (jfr. kommentarer til innspill). 
 
Lekeplasser 
Kvartalslekeplassen befinner seg i nærområdet (Auravegen). Tilbud for barn og 
ungdommer sikres på takhagen mellom det tre blokker på kjøpesenteretasjen. Området 
vil være skjermet fra resten av nabolaget. 
 
Infrastruktur 
Planforslaget sliter mest med å lage et trafikk-konsept som matcher ambisjonsnivået i 
overordnet plan (områdereguleringsplan sentrum nord og kommunedelplan for sykkel). 
Jfr punkt «Forhold til overordnete planer» i dette dokument. Utfordringer forventes løst 
gjennom å stille vilkår og be om innspill til valgt løsning gjennom 1. gangs offentlig 
ettersyn. Hvorfor er trafikksikkerhet ikke løst tilfredsstillende? Rådmannens fortolkning i 
enkle hovedtrekk:  
 

1. Trafikal situasjon er utfordrende i dag.  
2. Forslagsstiller har ikke hånd om areal som byr på bedre løsninger. 
3. Ønsket fremdrift fra forslagsstillers side hindrer utredning av andre løsninger. 
4. Manglende fokus i områdereguleringsplan sentrum nord på atkomst til Atrium. 

Løsning ble overlat i detaljplanlegging uten å kunne forutse større sammenheng 
eller stille krav om samarbeid. 

5. Manglende samarbeid mellom BS15, BS14 og BS11. 
6. En for positiv tilnærming/fortolkning av tiltakene og nedtoning av ulempene av 

forslagsstiller/konsulent. 
7. Løsning med nedkjøringsrampe i Revia ble introdusert ovenfor kommunen sent i 

prosessen, 4. oktober 2019, uten forutgående dialog. Andre løsninger ble ikke 
presentert. 

 
Sambruksområde: Trafikkanalysen nevner at sambruk fungerer best når det er en 
balanse i fordelingen mellom motorisert trafikk, gående og syklende og refererer til 
N100, 2018, s. 24. Det er ikke krav om balanse. Analysen fra Sweco viser at de ikke er 
balanse mellom de to brukergruppene (bil/myke trafikanter). Forholdet er ca 3:1, dvs 
200 % mer motorisert trafikk enn myke trafikanter. 
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Grønnstruktur 
Det legges opp til en stor takhage på taket til kjøpesenteretasje (1. etasje). 
 
Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under 
forskriftens oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
 
Naturmangfoldsloven 
Vurdering av planforslaget i forhold til kapittel 2 i naturmangfoldsloven. Området som 
reguleres er tatt i bruk som parkeringsareal/eneboligareal og avsatt i overordnet plan til 
sentrumsformål. Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbase og Artsdatabanken 
inneholder ingen opplysninger om verneområder, viktige naturtyper, kulturlandskap, 
friluftsområder eller rødlistearter i det aktuelle området. Det vurderes at tiltaket ikke ha 
negative konsekvenser for naturverdier. 
 
Politisk handlingsrom  
I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 er det normalt tre mulige alternativ til vedtak 
ved behandling av et forslag til privat reguleringsplan:  
 
Alt. 1:  Planforslag vedtas lagt ut på 1. gangs offentlig ettersyn. 
 
Alt. 2:  Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet.  

Bygg- og miljøutvalget gir følgende retningslinjer for videre arbeid: … 
 
Alt. 3:  Planforslaget fremmes ikke lagt ut til 1. gang offentlig ettersyn. 
 
Alt. 4: Planforslag vedtas lagt ut på 1. gangs offentlig ettersyn på vilkår. 
 
Tilråding 
Rådmannen vurderer at det er ikke grunnlag for å sende planen på høring (alt. 1). En 
plan som skal sendes på høring skal ha løst de vesentlige plan- og samfunnsmessige 
utfordringene og høringen skal ikke brukes som en test eller «termometer». 
 
Rådmannen vurderer at det er ikke aktuelt at kommunen fremmer alternative forslag til 
regulering av arealet (alt. 2). 
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Rådmannen vurderer at alternativ 3 er aktuelt, dersom utvalget ønsker å behandle et 
bedre planforslag på et senere tidspunkt. 
 
Begrunnelse for rådmannens vurdering av alt. 3: 
Etter anmodning fra rådmannen om å heve kvalitet i planløsning for trafikk og svar fra 
forslagsstiller (vedlegg B 20) vurderes temaet for trafikk i planforslaget som ikke 
tilfredsstillende løst. Konklusjon støttes gjennom innspill fra Vennesla barn og 
ungdomsrådet (jfr. vedlegg C 07). Forslaget sikrer ikke gode overordnede fellesløsninger 
for trafikkavvikling og trafikksikkerhet i området.  Ønsket arealbruk og utvikling tilsier at 
det skal reguleres gode løsninger. Det legges til rette for omfattende virksomhet som: 
Kjøpesenter, næring/kontor, arbeidsplasser, tjenestetilbud og bolig i Vennesla sentrum 
nord uten tilsvarende tilrettelegging for samordnet atkomst til parkering, samordnet 
parkering, myke trafikanter, privat og virksomhetsrelatert bilbruk, varetransport, -
leveranse og underdekning av parkeringsplasser. 
 
Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området. Det foreligger 
interessemotsetning mellom hensyn til områdets trafikksikkerhet og ønsket om 
fremdrift av forslagsstiller. Vekt på manglende trafikksikkerhet ved forslaget er lagt til 
grunn for forslaget til vedtak i saken. Konsekvensen av dette er at forslaget ikke kan 
betraktes som tilfredsstillende utredet. Forslaget anses som ikke i samsvar med 
områderegulering sentrum nord og kommunedelplan for sykkel. Pga sent leveranse av 
dokumentasjon etter skrivefristen skal det i tillegg foretas justeringer i 
plandokumentene (kvalitetssikring) i dialog med kommunens administrasjon før planen 
kan sendes på høring på et senere tidspunkt. 
 
Rådmannen anbefaler alternativ 4. 
 
Begrunnelse for rådmannens anbefaling av alt. 4: 
I dialogmøte 14. november 2019, sammen med forslagsstiller, vegkonsulent fra Sweco, 
enhetsleder for teknisk forvaltning, enhetsleder for plan og utbygging, kommunalsjef for 
samfunnsutvikling og saksbehandler for planen ble man enige om å sende planen på 
høring, men ved å stille vilkår. Vilkårene som stilles er absolute krav. Utfordringer med 
planforslaget forventes løst gjennom å stille vilkår og en ber ved 1. gangs offentlig 
ettersyn «om innspill på valgt løsning». Det er vanskelig å finne bedre løsninger som 
også er gjennomførbare og forbedrer dagens situasjon. 
 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 
detaljregulering Atrium, PlanID 2019006  fremmes lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn 
med vilkår om avbøtende tiltak: 
 

- Sambruksområdet skal fremstå helhetlig. En totalløsning skal innebære bedre 
kryssing av fylkesveg 405, ryddig og strukturert sambruksområde og bedre losing 
for myke trafikkanter. 
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- Flytting av fotgjengerovergang ved fylkesveg 405 for å unngå konflikt med 
varelevering i Trekanten. 

- Sette begrensninger for varelevering ved Trekanten (tidsrom for levering, type 
lastebil/varebil). 

- Det skal etableres fysiske sperringer som leder myke trafikanter. 
Krav om reguleringsplan av Trekanten og som skal belyse trafikksituasjonen helhetlig på 
nytt i området. 
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