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0.  OPPSUMMERING 

Planområdet omfatter hele boligområdet på Herøya som ble etablert som en følge av at Norsk 
Hydro etablerte seg på Herøya i 1927. Herøya er en bydel i Porsgrunn kommune, sørvest for 
Porsgrunn sentrum. Boligområdet er forholdsvis klart avgrenset med Gunnekleivfjorden i nord, 
Frierfjorden i vest, skrenten mot Stridsklev i øst, og i sør er det skrentene ned mot Versvika som 
lager en naturlig avslutning på bebyggelsen. Herøya Industripark oppfattes som en skarp kontrast 
til boligbebyggelsen på Herøya både i skala og uttrykk, og skillet markeres også av 
Herøyakanalen.  
 
For å få en best mulig plan over boligområdet engasjerte Norsk Hydro i 1928 en av landets 
fremste byplanleggere, Sverre Pedersen, i oppgave å lage en reguleringsplan over området. 
Bebyggelsen var planlagt som frittliggende eneboliger og rekkehus, og i vegnettet var det skilt 
mellom brede hovedveger og mindre boliggater. Flere arkitekter står bak flere av Hydros typehus 
som er reist i området. Bebyggelsesstrukturen og gatenettet på Herøya i dag er preget av 
reguleringsplanen som ble laget da Hydro etablerte seg.  
 
Sentrale deler av Herøyas boligområder har i per i dag ingen godkjent nyere reguleringsplan, 
samtidig som det er økende interesse for fradeling av boligeiendommer og etablering av ny 
bebyggelse. For å gi en helhetlig og fremtidsrettet løsning for utviklingen av Herøya, var det 
nødvendig å utarbeide en områdeplan der boligområdene sees i sammenheng med lokalsenter, 
infrastruktur, og vern av natur og kultur.  
 
Medvirkning har vært sentralt i planprosessen. Barn og unge på Herøya medvirket i en større 
prosess høsten 2009, og gjennom høringsperioden til planprogrammet har Porsgrunn kommune 
blitt supplert med innspill fra berørte myndigheter og andre parter. I tillegg har det vært utarbeidet 
flere analyser og utredninger som har vært brukt som grunnlagsdokumenter i forbindelse med 
utarbeiding av planforslaget.  
 
Målet med områdeplan for Herøya er at den skal være retningsgivende for videre stedsutvikling, 
og et arbeidsredskap ved etablering av bebyggelse og infrastruktur samt sikring av grønne 
områder og karakteristiske bygg. 
 
Planforslaget legger opp til en befolkningsvekst på Herøya med inntil 2000 nye innbyggere. 
Analyser viser at det er lite rom for fortetting i de eksisterende boligområdene, men at områdene 
ved Fjordgata, Bakkedammen, Klevstrand og småbåthavnen ved Frierfjorden kan omformes og 
utvikles til en tettere utnyttelse enn dagens situasjon. Størstedelen av veksten er foreslått i de 
åpne områdene ved Fjordgata. Lokalsenteret er utvidet, med rom for lokalsenterfunksjoner og 
nye boliger. Dagens skole ved Klevstrand er foreslått flyttet til området ved Herøyahuset. Dette 
frigjør større områder ved Klevstrand som egner seg for næring, institusjon og bolig. Nytt areal til 
skole skal også inneholde erstatningsarealer for idrettsområdet, som i dag er nord for Fjordgata. 
Ved småbåthavna er det foreslått nye bygg for både bolig, hotell og næring, hvor det ene er tenkt 
som et signalbygg som styrker aksen fra Herøya kirke til Frierfjorden.  
 
Planforslaget legger videre opp til en mer bærekraftig løsning for vegnettet på Herøya. Det er 
foreslått å sanere avkjørsler og etablere sammenhengende gang- og sykkelveg langs for å bedre 
dagens situasjon langs Herøyavegen, og Fjordgata, Gunnigata, Kr. Birkelandsgate, Sam Eydes 
gate og Østlivegen skal utvikles til å bli gater utformet mer på de syklende og gåendes premisser 
enn dagens situasjon. Kollektivtilbudet er foreslått styrket ved at trase for bybane er forlenget fra 
Herøyakanalen ned mot det nye lokalsenteret ved Fjordgata.  
 
De grønne og blå strukturene i området er bevart og utviklet videre i planforslaget. Parken ved 
Adminiet og Herøyakanalen, forlengelse av kyststien fra Frierfjorden til Gunnekleivfjorden, nye 
lekeplasser og en bevaring av overordna landskapsverdier er noen av forslagene til tiltak.  
 
Planforslaget består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. 
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1. INNLEDNING 

1.1. Bakgrunn for planarbeidet 
En områdereguleringsplan skal, i følge Plan og bygningslovens § 12-2 utarbeides av kommunen. 
Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til 
områderegulering. 
 
Områdereguleringen for Herøya er utarbeidet av Porsgrunn kommune med bistand fra Feste 
Landskapsarkitekter AS, Børve og Borschenius AS, Infratech AS og Multiconsult AS. Utdypende 
utredninger innen risiko- og sårbarhet er utført av Rambøll AS, arkeologiske undersøkelser er 
utført av Telemark Fylkeskommune mens biologisk mangfold er registrert av BioFokus. 
 
Det er en økende interesse for fradeling av boligeiendommer og etablering av ny bebyggelse i 
boligområdene på Herøya. Sentrale deler av boligområdene har per i dag ingen godkjent nyere 
reguleringsplan. Kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune krever at det ikke kan 
etableres ny bebyggelse eller fradeles til dette formålet før arealet inngår en i reguleringsplan.  
 
For å gi en helhetlig og fremtidsrettet løsning for utviklingen av Herøya, er det nødvendig å 
utarbeide en områdeplan der Herøyas boligområder sees i sammenheng med lokalsenter, 
infrastruktur og vern av natur og kultur.   
 
Utvalg for plan- og kommunalteknikk har gjennom godkjenning av arbeidsplanen til Virksomhet 
for Byutvikling den 24. februar 2009, vedtatt at det skal utarbeides en områderegulering for 
Herøya. Planprogram for områdereguleringen ble fastsatt i desember 2009 av Utvalg for Plan- og 
kommunalteknikk. 
 
Områdereguleringen på Herøya skal ta opp i seg de arealmessige og transportmessige 
endringene som skjer på Herøya i fremtiden ved tilrettelegging for kollektivtransport, gang - og 
sykkelveger og øvrige kyst- og turstier sett i sammenheng med ny og eksisterende bebyggelse. 
 
RV 36 Herøyavegen er i kommuneplanens arealdel vedtatt i tunnel fra Skjelsviksdalen til 
Klevstrand. Statens vegvesen har i samarbeid med Fylkeskommunen i Telemark og de fire 
grenlandskommunene utarbeidet en Konseptvalgutredning (KVU) for nytt vegsystem i Grenland. 
KVU Grenland bygger på Infrastrukturplan for Grenland, og ble lagt ut på høring høsten 2010 
med påfølgende godkjenning i Miljøverndepartementet. KVU Grenland anbefaler en sterk satsing 
på kollektivtransport og g/s-løsninger og kun mindre nødvendige tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten på vegnettet. En utbedring av Klevstrandkrysset ligger inne i fase 1, og 
forventes utbedret innen 2015. Herøyatunnelen ligger inne i fase 2. Samfunnsøkonomiske 
beregninger antyder en fullføring av fase 2 i 2023, avhenging av byutvikling, trafikkvekst og 
økonomisk utvikling.  
 
Med bakgrunn i KVU Grenland sine anbefalinger omfattes derfor ikke Herøyatunnelen av 
områdereguleringen på Herøya, men for å sikre senere gjennomføring uten større konsekvenser 
enn dagens situasjon gir blir tunnelinnslagene til tunnelen avsatt i planforslaget som ubebygde 
områder.  
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1.2. Mål med områdereguleringen av Herøya 
Reguleringsplan for Herøya skal være retningsgivende for videre stedsutvikling på Herøya og et 
arbeidsredskap ved etablering av bebyggelse og infrastruktur samt sikring av grønne områder og 
karakteristiske bygg. 
 
Planen er utarbeidet for å legge til rette for:  

 Fortetting innenfor eksiterende boligområder gjennom fradeling og økt utnyttelse. 
 Bevaring og opprusting av verneverdig bebyggelse og bygningsmiljø. 
 Etablering av nye boligområder. 
 Etablering og fornying av lokalsenter. 
 Legge til rette for økt tilgjengelighet for lek og rekreasjon 
 Legge til rette for bekkeåpning og øvrige flomveger 
 Legge til rette for hensyn og restriksjoner av de nødvendige tema for å gi en bærekraftig 

og fremtidsrettet utvikling på Herøya. 

1.3. Planavgrensning 
Planens navn og nummer: ”Områdeplan Herøya, plan nr. 422 ” 
Planområdet strekker seg over totalt ca 2km² (2000mål). 
 
Planområdet omfatter grunnkretsene: 503-508 og delvis grunnkretsene 502, 302 og 303 

Grunnkrets 502 – Klevstrand 
Grunnkrets 503 – Herøya sør 
Grunnkrets 504 – Bakke 
Grunnkrets 505 – Jordet 
Grunnkrets 506 – Herøyaåsen 
Grunnkrets 507 – Mauråsen 
Grunnkrets 508 – Skrapeklev 
Grunnkrets 302 – Versvik - Rød 
Grunnkrets 303 – Skjelsvikdalen 

1.4. Beskrivelse av planområdet 
Beliggenhet 
Planområdet er forholdsvis klart avgrenset, med Gunnekleivfjorden i nord og Frierfjorden i vest. I 
øst ligger avgrensingen i form av en bratt fjellvegg opp mot Stridsklev, og i sør er det skrentene 
ned mot Versvika som lager en naturlig avslutning på bebyggelsen. Herøya industripark, som 
ligger utenfor planområdet, oppfattes som en skarp kontrast til boligbebyggelsen, og dette 
understrekes ytterligere ved hjelp av Herøyakanalen. 
 
Terrenget er skrånende opp fra Gunnekleivfjorden, og blir forholdsvis bratt fra Gunnigata og 
videre opp Adrianåsen. Kirkeåsen ligger som en skogkledd kolle midt i landskapet. 
 
Strandlinjen mot Frierfjorden fra Versvika i syd til Kanalen i nord er et attraktivt turområde. 
Kyststien slynger seg gjennom løvskog og langs med steinstrender i områder med vakker og 
kontrastfylt natur.  
 
Strandlinjen mot Gunnekleivfjorden har derimot en annen karakter. Det flate strandlinjen og 
områdene mellom Fjordgata og Gunnekleivfjorden er lite opparbeidet. Nærbutikken ligger i dette 
området med tilhørende parkeringsplasser. For øvrig ligger idrettsanleggene med ballbaner og 
klubbhus på denne strandsletta. Området har en tilfeldig og stedvis forslummet karakter. Selve 
strandlinjen har innslag av sivbelter og øvrig vannvegetasjon og sett sammen med de 
nærliggende industriområdene på Herøya og utflytende idrettsområdene blir det en kontrastfylt 
opplevelse å være på dette stedet. 
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1. Planforslag for områdeplan Herøya som viser avgrensning av planområdet 
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En kort historikk om Herøyas stedsutvikling: 
Norsk Hydros etablering av salpeterfabrikker på Notodden og Rjukan skjedde på begynnelsen av 
1900-tallet. Her fantes det vannkraft, noe som var helt nødvendig.  
 
Rundt år 1900 var det registrert 33 gårdsnummer på Herøya. Området bestod da av gårder, 
beiter, skog og utmark. Da utbyggingen av Hydros anlegg startet i 1928, vokste det raskt fram et 
tettsted. Allerede i 1930 bodde det 1369 mennesker i Klevstrand tellingskrets, mot 255 i 1920. 
 
Rundt om i landet var det stor arbeidsledighet på denne tiden. Dette gjorde at folk fra hele landet 
strømmet til Eidanger og Porsgrunn da Hydro startet byggingen på Herøya. Det ble raskt 
vanskelig for folk å finne et sted å bo, og boligmangelen førte til en utpreget tendens til 
spekulasjon i de byggetomtene som lå nærmest fabrikken. Spekulasjonen ble stanset av Hydro, 
som gikk til innkjøp av meget store områder ved og på Herøya. Tomtene ble parsellert ut og 
festet bort til lave priser. Fra 1928 til 1937 ble det bygget i underkant av 300 bolighus, og 
folketallet var i 1936 økt til omtrent 2500. 
 
For å få en best mulig plan over boligstrøkene ble landets fremste byplanlegger, professor Sverre 
Pedersen, alt i 1928 engasjert av Hydro for å utarbeide reguleringsplan for Herøya. 
Reguleringsplanen ble preget av Pedersens byplanidealer med akser, plasser, parker og åpen 
småhusbevegelse i tre. 

 
Under krigen ble området bombet, og boligmangelen blant industriarbeiderne var igjen stor etter 
krigen. For å få i gang boligbyggingen ble de ansatte oppmuntret til å bygge ”egne hjem”, og det 
ble gitt lån med lav rente på opptil 80 prosent av byggekostnadene. 
 

 

2. Skråfoto av Fjordgata ca 1950 

Dagens situasjon: 
Bebyggelsesstrukturen på Herøya i dag er preget av de reguleringsplanene som ble laget på den 
tida Hydro etablerte seg på Herøya. En sammenligning av gatenettet fra reguleringsplanen fra 
1929 og dagens situasjon viser at mye stemmer overens.   
 
Områdene nærmest industriparken består stort sett av eneboliger med store tomter organisert i 
avlange kvartaler. De fleste gatene er brede, med Gunnigata og Torggata som de to bredeste.  
Herøya kirke ble bygget der hvor Sverre Pedersen ville ha den, selv om aksene som var planlagt 
fra kirka og ned mot Gunnekleivfjorden og Frierfjorden aldri har blitt gjennomført.  Der hvor 
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Pedersen hadde sett for seg en storslått strandpromenade langs Gunnekleiv, har vi i dag 
Fjordgata, med idrettsbaner og Rema100 langs vannet. 
 

  

3.  Torggata   

Lenge var deler av Gunnigata sentrum for bydelen. Her var det et godt utvalg av ulike 
forretninger, men i dag er det kun en kiosk igjen (Toba-kiosken). Nærbutikken i dag ligger i 
Fjordgata i form av en Rema1000, samt en CoopPrix langs Herøyavegen. 
 
I sør, på Adrianåsen er bebyggelsen preget av rekkehus med forholdsvis lavt utnyttede tomter. 
Dette området ble regulert på begynnelsen av 1960-tallet. Her er det ønsker om store og grønne 
fellesarealer som har vært styrende, noe som skiller seg fra de skarpt oppdelte private tomtene 
som preger resten av Herøya. 
 
Mye av selve boligutbyggingen skjedde på 30-tallet, rett etter oppstarten av Hydro, men også 
etter krigen var byggevirksomheten stor. Det at Hydro hadde en forholdsvis sterk rolle i 
utbyggingen, gjorde at mange bygde hus etter de samme tegningene. Wilhelm Swendsen er 
navnet på den arkitekten som står bak flest av bygningene i dette området. 
 
Påbygg og endringer av boligene, garasjebygging og en del tilfeller av eplehagefortetting har gjort 
at bebyggelsen fremstår som noe kaotisk enkelte steder. En del nyere bygninger som ikke følger 
den opprinnelige planen i forhold til størrelse og byggelinjer gjør også at helhetsinntrykket er litt 
mindre klart enn det Pedersen så for seg. 
 
Boligstandarden og byggestilen har endret seg mye siden den gang Herøya ble etablert som 
boligområde. Dette har ført til at de fleste boligene har blitt endret og påbygd.  
 

 

4. Tomannsbolig tegnet av Jens Selmer i 1948 
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Veg og trafikkforhold 
Herøyavegen RV 36 med Klevstrandkrysset oppleves som en lite trafikksikker veg. 
De største trafikale problemene og konflikter i området er knyttet til Herøyavegen. Veien, som 
utgjør hovedinnfartsåren til Porsgrunn og Skien fra sør i tillegg til at den er stamveg til øvre deler 
av Telemark, har en betydelig trafikkbelastning (13–15 000 ÅDT). Herøyavegen har en standard 
som tofelts vei med tosidig g/s-vei/bredt fortau og en rekke avkjørsler – primært på østsiden av 
veien, men også på vestsiden langs den nordligste delen av veien i planområdet. Hovedkrysset 
med Fjordgaten er et firearmet lysregulert kryss med noen kapasitetsproblemer i rushtiden.  
 
Området er for øvrig preget av et tett boligområde vesentlig bestående av lav eneboligbebyggelse 
og et nett av boligveier med ulik standard med liten til middels trafikkbelastning (250-950 ÅDT). 
De viktigste av disse, Torggata (780 ÅDT) Gunnigata (490 ÅDT), Birkelands gt. (950 ÅDT) og 
Sam Eydes vei (700 ÅDT) har, med unntak av sistnevnte, et eksisterende gangveisystem med 
varierende standard. Imidlertid har Fjordgata, som er en av to atkomster til Herøya 
industriområde, en betydelig trafikkbelastning (3,5 - 4 000 ÅDT). Ut fra døgnregistreringer fra 
2007 ser andelen store biler over 7.5 meter ut til å være lav; ca. 4 -5 %. Dette betyr at de fleste 
større kjøretøy som skal inn til Herøya Industripark benytter den nordlige innkjøringen ved 
Kulltangen.  
 
Herøyavegen og de viktigste veiene og gatene i området har fotgjengeranlegg i form av fortau 
og/eller g/s-veier. Herøyavegen har et gjennomgående tosidig system i form av bredt fortau på 
østsiden frem til lyskrysset og g/s-vei til forbi Sam Eydes gt. på vestsiden, deretter fortau. Nord for 
krysset er det en g/s-vei langs fjorden frem til et bredt fortau lenger nord. Ved skolen er det en 
gangbru m/trapper. Langs Fjordgata er det anlagt en g/s-vei på nordsiden, dvs. på motsatt side 
av boligbebyggelsen. Dette medfører mye kryssing av veien, og særlig av skolebarn på vei til  
 
skolen. Herøyavegen må krysses av fotgjengere og syklister i plan. Store deler av Herøyavegen, 
Klevstrandkrysset og en strekning av Fjordgata inn mot lyskrysset blir av elevene på Klevstrand 
barneskole oppfattet som utrygg skoleveg. For øvrig anses veiene i området å være trygg som 
skoleveg. Selv om deler av skolevegen langs med Herøyavegen er markert som trygg, kan den 
allikevel oppfattes som utrygg om vinteren pga dårlig plass til å lagre snø og smale fortau som er 
vanskelige å brøyte. Langs boliggatene har Torggata og Gunnigata tosidig gangforbindelse, 
førstnevnte med separert g/s-vei på den ene siden. Kr. Birkelands gate har et bredt fortau på den 
ene siden. 
 
Telemark kollektivtrafikk betjener kollektivtilbudet i regionen, hvorav to ruter kjører gjennom 
Herøya. Metrobuss linje M1B kjører langs Herøyavegen direkte mot sentrum, mens linje M1A 
kjører via Fjordgata og Hydro Industripark. Rutene M1A og M1B kjøres annen hver gang hvert 15 
minutt. En tidligere pendelbuss gjennom boligområdene på Herøya, med holdeplasser både i 
Sam Eydes gt., Gunnigata, Torggata og Hydrovegen og avgang hver time, er nå lagt ned. Dette 
har medført en reduksjon i kollektivtilbudet, og det vurderes derfor å legge om M1A slik at den 
følger ruten til den tidligere pendelbussen gjennom boligområdet. Innenfor planområdet langs 
Herøyavegen er det relativt tett med busstopp på begge sider av veien. Det kan imidlertid være 
problemer å krysse riksvegen enkelte steder. 
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5. Dagens situasjon på vegnettet på Herøya 
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Landskap 
Landskapet danner det fysiske utgangspunktet for stedet og gir viktige rammer for bebyggelsen 
både i form av terreng og vegetasjonsstruktur. For å forstå og kunne ta vare på stedets karakter, 
trengs det kunnskap både om landskap og bebyggelse. De overordna terrengkantene er langt på 
veg sammenfallende med den overordna vegetasjonsstrukturen. Fjellskrenter og markerte 
høgdedrag rammer inn og deler opp boligområdene på Herøya. Både vegetasjonsstruktur og 
terrengform er med på å definere Herøya som sted og setter naturlig begrensning for 
bebyggelsen. Terrenget danner også grunnlag for en inndeling av landskapsrom på stedet. Se for 
øvrig kommunens Grønn Plakat og temakartet Landskap, hvor skrenten mot Stridsklev, skogen 
ved Herøya kirke, området ved Adminiet, og områdene mot Frierfjorden er kategorisert som 
områder med meget store landskapsverdier. 
 

 

6. Viktige landskapsrom og landskapsformer 

Friområder og grønnstruktur 
De markerte skrentene med kalkfuruskog, gir stedet Herøya grønne vegger og en tydelig 
overordnet vegetasjonsstruktur som rammer stedet inn på en positiv måte. Store trær er viktige 
innimellom bebyggelsen, både som miljøskapende og romdannende elementer. Sammen med 
bebyggelsen forteller de store trærne og de gamle eplehagene noe om stedets historie. De er 
spor tilbake som gir stedet synlig historisk dybde. Områder med tydelige “grønne” funksjoner: slik 
som parker, idrettsanlegg, lekeplasser, områder natur- og friluftsliv, er fremhevet i Grønn plakat 
som viktige områder for stedets grønnstruktur. I tillegg finnes det en blå struktur i området som 
består av fjorden, badeplasser og småbåthavner. Selv om planområdet mangler en del 
kvartalslekeplasser, er områdets egnethet som lekeområde god med tanke på Herøyas grønne 
strukturer.  
 

 

7. Herøya sett fra Frierfjorden 
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Risiko og sårbarhet - geotekniske forhold 
Berggrunnen innenfor området består av relativt ensartede kalkskifer. Skiferen ligger med slakt 
fall mot sør og øst. I tillegg finnes et til to vertikale sprekkesystem som stedvis avløser blokker i 
bergskråningene. Bergarten er svak og gir normalt større nedknusing og energidemping ved 
nedfall enn en sprøere og hardere bergart som granitt og gneis. Massene langs bergveggen er 
derfor en veksling mellom helt nedknust forvitringsmateriale og større blokk. NGUs faresonekart 
for steinsprang markerer deler av eksisterende bebyggelse innenfor utløpsområder for 
steinsprang. Aktiviteten av ras og steinsprang i skråninga har vært liten. Det er sannsynlig at det 
kan gå ras/ steinsprang flere steder i området oftere enn hvert 1000. år, men sannsynligheten at 
dette skal kreve menneskeliv ved dagens bebyggelse er vurdert som liten.  
 
I følge kvartærgeologisk kart består løsmasser i området av marine havavsetninger, 
strandavsetninger og morene i tynt dekke over fjell. Havavsetninger består normalt av silt og/eller 
leire, mens marine standavsetninger gjerne er mer lagdelt og inneholder masser også i 
sandfraksjonen. Moreneavsatte masser består ofte av et (leirig), siltig, sandig og grusig materiale, 
der innholdet av de forskjellige fraksjonene kan variere avhengig av avsetningens opprinnelse. 
Havavsatte løsmasser (leire/silt) er hovedsakelig registrert langs Herøyavegen, på nordøst siden 
av Gunnekleivfjorden, mens marine strandavsatte masser ligger videre langs strandlinjen, øst og 
sørøst for Gunnekleivfjorden, og oppover dalen langs Flåttenbakken og opp mot Bakkedammen. 
For øvrige områder viser kvartærgeologisk kart at løsmasser består av forvitringsmateriale. NVEs 
faresonekart for kvikkleireområder viser ingen kvikkleiresoner i eller i nærheten av planområdet.  
 
Risiko og sårbarhet - forurensning  
Støysituasjonen på Herøya er preget av den store trafikkmengden langs RV36 Herøyavegen. 
Støysonekartene viser at så godt som samtlige hus i første husrekke langs RV36 ligger i rød 
støysone på hele strekningen. Rød støysone angir et område som ikke er egnet til støyfølsomt 
bebyggelse i form av bolig, sykehus, institusjoner, skoler og barnehager. Gul støysone strekker 
seg ut til både 2. og 3. husrekke på strekningen, og defineres som vurderingssoner hvor 
kommunen bør vise varsomhet med å tillate støyfølsom bebyggelse. Det medfører at relativt store 
arealer blir båndlagt mht videre utbygging og fortetting. 
 
En storulykke kan inntreffe på Herøya Industripark, og de fire virksomhetene Naturgass Grenland, 
Yara, Ineos og YX Energi kommer inn under storulykkesforskriften. Det er imidlertid svært liten 
sannsynlighet at en storulykke skal inntreffe. Returperiode på ulykker som har konsekvens for 
personer i planområdet er i størrelsesorden hvert 100 000 år. Dette er svært lavt, men langt 
høyere enn hva andre byer i landet er eksponert for. Ved en storulykke er konsekvensen for 
Herøya boligområde helt avhengig av hva vindretningen er på ulykkestidspunktet og i tiden etter. I 
følge DNMI (Det Norske Meteorologiske Institutt) er fremherskende vindretning fra sørvest mot 
nordøst, og med motsatt retning som det nest mest vanlige. Det er ved vind fra nordvest at 
Herøya boligområde er utsatt, og det forekommer i ca. 10-15 % av tiden. 
 
Det går en høyspentlinje til Herøya Industripark gjennom planområdet. Det ligger allerede i dag 
byggeforbud i en sone rundt den berørte strekningen. Nye byggeområder for boliger og  
institusjoner skal ikke ligge nærmere kraftlinjer og transformatorstasjoner enn en grense for 
magnetfeltet på 0,4 mikroTesla. Stråling fra mobilantenner, og fra trådløse nettverk rundt 
kontorer, bensinstasjoner, skoler og private hjem blir det stadig mer av. Risikoen knyttet til disse 
er mer av samfunnsmessig art, da det er usikkerhet omkring langtidseffektene av strålingen. Det 
er ikke lokale forhold som øker sannsynligheten, med unntak av høyspentledningen. 
 
Det er ikke registrert lokaliteter med forurenset grunn eller deponier i planområdet, men området 
nord for Klevstrandkrysset både øst og vest for Herøyavegen (under høyspentledninger) er et 
eldre fyllplassområde. Dette området ble rammet av bombingen av Herøya 2. verdenskrig. Før 
den tiden lå området under vann. Fra ca 1950-60-tallet ble området brukt som fyllplass for diverse 
uspesifiserte materialer. I ettertid er det bygget både veg og bensinstasjon på området. Mulig de 
øvrige utfyllingene mellom Gunnekleivfjorden og Fjordgata også kan inneholde fyllmasser med 
forurenset avfall.  
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Verneinteresser – automatisk fredede kulturminner   
Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, inkludert lokaliteter 
som det er knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Innenfor planområdet finnes det 
flere kulturminner, og gjennom planprosessen er kulturminnene registret. Arkeologiske 
registreringer av berørte områder påviste automatisk fredede kulturminner i form av 7 bosetnings- 
og aktivitetsområder fra eldre steinalder i skogsholtet sør øst for Mauråsen helt sør i planområdet 
og i området vest for Herøyavegen mellom Skrapeklevkrysset og Bakkedammen. 
Bosetningsområdene har fått ID nr. 137336-137342 og 151029 i Askeladden.  
 
Verneinteresser – nyere tids kulturminner  
Registreringer og vurderinger fra landskaps- og bygningsanalysen er bearbeidet og satt sammen 
i en verdi- og sårbarhetsanalyse. Analysen viser verdien og sårbarheten til de ulike områdene på 
Herøya, og en kartfremstilling viser hvilke områder som kan/bør innarbeides som hensynssoner, 
hvilke grønne områder som bør bevares/forsterkes, og hvilke områder som kan fortettes eller 
transformeres.  
 
Svært verdifulle områder er områder som skiller seg positivt ut og er viktige for opplevelsen av 
stedets karakter. Som for eksempel karakteristiske overordnede landskapsrammer eller godt 
bevarte kulturmiljøer som er helhetlige og identitetsskapende. I de svært sårbare områdene skal 
det ikke gjøres inngrep. Noen av disse områdene er meldt inn av kulturminnevernet som viktige å 
bevare i forhold til autensitet og helhet i bebyggelse og kulturmiljø, andre områder, som for 
eksempel landskapsformene, er svært eksponerte og bør få ligge urørt av den grunn. 
 
Herøya består av flere områder som skiller seg ut som spesielt homogene boligområder. 
Boligområdet er knyttet til en av Telemarks og Grenlands sterkeste identiteter; Hydro og 
industriområdet på Herøya, og er en viktig historieforteller både lokalt og nasjonalt. Herøya er en 
del av Telemark sin Industriakse.  
 
En mindre andel av boligene er bevaringsverdige i seg selv, men helhetsbildet og 
stedskarakteren i området som helhet fremstår som fint og særpreget. Kartet viser at store deler 
av området bør vurderes som hensynssoner i områdeplanen. Ved høy fortetting i verdifulle og 
sårbare områder vil karakter og identitet i stor grad gå tapt. I analysen er disse kvalitetene vurdert 
til å være så viktig at fortetting enkelte områder ikke anbefales. Andre områder skiller seg ut med 
flere autentiske boliger, og analysen anbefaler bruk av hensynssoner også her. Grad av 
bevaringshensyn ivaretas i planbestemmelsene. 
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8. Stedsform- og bygningsanalyse av Herøya 
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2. FØRINGER FOR PLANARBEIDET      

2.1. Nasjonale føringer 
Plan og bygningsloven  
Områderegulering Herøya er lovmessig forankret i Plan og bygningsloven (LOV 2008-06-27 nr 
71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling) gjeldende fra 1. juli 2009. Områderegulering er 
beskrevet i Plan- og bygningslovens § 12-2.  
 
Andre aktuelle forskrifter, retningslinjer og rundskriv for planarbeidet: 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989 
med rundskriv T-2/08) 
Formålet med rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planlegging er å legge 
tilrette for og sikre barn gode oppvekstvilkår 
 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (T-5/93) med 
rundskriv T-1057 Planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven 
Retningslinjene vektlegger miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø og god 
trafikksikkerhet. Utbyggingsprosjekter bør i henhold til retningslinjene bidra til å bevare og utvikle 
grønnstruktur og landskapsverdier. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen - 
Utfyllende kommentarer til Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og 
sjøområder i Oslofjordregionen (T-4/93) 
Innenfor retningslinjenes geografiske virkeområde skal naturverdier, kulturminneverdier og 
rekreasjonsverdier forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag 
og i fremtiden. Kommunene skal legge retningslinjene til grunn i kommunal planlegging og 
enkeltsaksbehandling i forhold til plan. Kun et mindre område i Versvika er innenfor området for 
retningslinjene.  
 
Retningslinje for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, 
retningslinje nr. 1/2008) 
Retningslinjene beskriver hvilke prosesser knyttet til vassdrag som kan utgjøre fare, hvilke 
sikkerhetsnivå som bør legges til grunn ved planlegging og utbygging i slike fareområder og 
hvordan de ulike farene bør utredes og innarbeides i arealplaner og byggesaker. Retningslinjene 
gjelder ved utarbeidelse og revisjon av arealplaner, og ved behandling av byggesaker i områder 
som kan bli utsatt for eller forårsake fare. Retningslinjene erstatter NVEs retningslinjer nr. 1/1999 
”Arealbruk og sikring i flomutsatte områder” og NVEs retningslinjer nr. 1/2007 ”Retningslinjer for 
planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (foreløpig utgave)”. 
 
Rundskriv om behandling av støy i arealplanlegging (T-1442 - 2005)  
Retningslinjen anbefaler å beregne to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. I 
den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er 
en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  
 
Rundskriv om lov om friluftslivet (T-3/07)  
Rundskrivet gir en samlet informasjon og veiledning om tolking og anvendelse av friluftslovens 
regler i praksis, rettet mot de myndigheter som har et ansvar for å ivareta og fremme 
friluftslivsinteressene. Det tar sikte på å kunne styrke forståelsen av friluftsloven og dens nære 
sammenheng med praktiseringen av andre lover. 
 
Rundskriv om tilgjengelighet for alle (T-5/99 B) 
Sentralt i begge deler av rundskrivet er prinsippet om «universell utforming». Målet er at alle skal 
kunne bruke de samme fysiske løsningene i så stor grad som mulig, enten det er bygninger, 
uteareal eller transportmidler 
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Rundskriv om arealplanlegging og utbygging i fareområder (T-5/97) 
Formålet er å redegjøre for plan- og bygningsloven som styringsverktøy for arealdisponeringen i 
områder som er særlig utsatt for skade eller ulempe på grunn av naturbetingede og miljømessige 
forhold. Slike områder vil av den grunn ikke være egnet til bebyggelse, eventuelt må det treffes 
spesielle tiltak ved bebyggelse. Typiske naturbetingede faremomenter er flom, skred, ras, radon 
og sterk vind. Miljømessige farer/ulemper vil f.eks. være støy eller luftforurensning m.v.  
 
Rundskriv om kulturminnevern og planlegging etter Plan- og bygningsloven (T-4/92) 
Kulturminnene som ikke-fornybare ressurser må bevares gjennom samfunnets bruk og forvaltes 
etter langsiktige kriterier, slik at deres verdier og mangfold ikke går tapt. Her hviler det et ansvar, 
men også store utfordringer på sentrale, regionale og lokale myndigheter. 
 
Rundskriv om bevaringsplan. Reguleringsplanlegging etter Plan- og bygningsloven for å 
bevare eldre bebyggelse (T-21/83) 
Rundskrivet tar sikte på å redegjøre for på hvilken måte bygnings og miljøbevaring kan ivaretas 
gjennom reguleringsplanlegging og for rettslige og økonomiske forhold som er knyttet til slike 
reguleringsplaner 
 
Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) fra 21.april 2009 
Formålet med bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og eventuelt på 
hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. 
 
Forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen, 2009 
Formålet med disse retningslinjene er å stanse nedbyggingen av strandsonen, jfr. forbudet mot 
tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008. 
 
Utkast til statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, 2009 
Formålet med disse statlige planretningslinjene er å sikre at kommunene går foran i arbeidet med 
å redusere klimagassutslipp, å sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i 
kommunene, samt å sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i 
arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 
 

2.2. Regionale og interkommunale planer og føringer 
Fylkesdelplan Infrastrukturplan for Grenland – 2003 
Infrastrukturplan for Grenland legger opp til en arealeffektiv utvikling av bolig, næring og 
kollektivakser langs det eksisterende bybåndet. Biltrafikken i Grenland har en høy veksttakt, og 
dersom det ikke settes inn effektive tiltak som reduserer veksten vil biltrafikken øke med 60 
prosent til 2030. For å gjøre kollektivtrafikken mest mulig effektiv, må det innføres restriktive tiltak 
for bil og gjennomføre tiltak som fremmer kollektivtrafikken sitt potensial. 
 
Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark – 2005 
Hensikten med Senterstrukturplanen for Telemark å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, 
unngå en utvikling som fører til unødvendig byspredning, og hindre økt bilavhengighet og 
dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer 
bærekraftig og robust by - og tettstedsutvikling. Målet er at sentrene skal være tydelige, skape 
identitet og være sentrale i utviklingen av innbyggernes kultur- og fritidstilbud. Sentrene er ikke 
bare er tilholdssted for servicefunksjoner, men har også betydning som bosted, møteplass og 
arbeidsplass. Dette betyr at sentrenes bostedskvaliteter og kulturelle kvaliteter må ivaretas i den 
videre senterutviklingen. Herøya er i senterstrukturplanen definert som et mindre lokalsenter. I et 
lokalsenter skal det legges til rette for et servicetilbud som folketallet i omlandet gir grunnlag for. 
Lokalsentrene bør ha en lokalisering som gjør dem lett tilgjenglige for gående og syklende, og 
dekker de et større omland bør kollektivtilgjengeligheten være god.  
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Konseptvalgutredning for Grenland - 2010 
Konseptvalgutredningen (KVU) i Grenland tar utgangspunkt i Infrastrukturplan for Grenland, og er 
laget i samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, og 
Statens vegvesen. Utredningen gir rammer for videre utvikling av hovedvegnett, kollektivtrafikk, 
senterstruktur og arealutvikling i Grenland. Målsettingen med utredningen var å skissere 
konsepter som ga bedre fremkommelighet for næringstrafikk og bedre forhold for 
kollektivreisende, gående og syklende. To av de foreslåtte tiltakene i fase 1 i anbefalt konsept 
berører Herøya, nemlig kryssutbedring av Klevstrandkrysset og tiltak på sykkelvegnettet langs 
Herøyavegen. Fase 1 er beregnet ferdigstilt i 2015.  
 
Sluttrapport Grenland Bybane etappe 1 – 2008 
Formålet med rapporten er å gi et grunnlag for å ivareta interessene til en fremtidig bybane i 
forbindelse med arealplanlegging i deler av Skien sentrum, ved Borgestad og på Herøya, samt gi 
et overslag over kostnader og driftsinntekter knyttet til en første etappe av bybanen. Konklusjonen 
i rapporten er at det er tilstrekkelig kundegrunnlag i dag til å etablere en bybane mellom Skien 
sentrum og Herøya, og at det med konservative anslag vil være behov for kvarters frekvens. 
Rapporten legger opp til at bybanen stopper ved Roligheten, ved hovedinngangen til Herøya 
Industripark og ved Herøyakanalen.  
 
Strategisk næringsplan for Grenland 2008-2011 
Strategisk næringsplan for Grenland 2008 - 2011 er vedtatt av kommune- og bystyrene i 
grenlandskommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble. Strategisk næringsplan beskriver de 
mål og retninger regionen skal ha i de fire årene planen gjelder og som bygger opp under 
visjonen.  
 
Strategi for areal- og eiendomsutvikling i Grenland - 2003 
Vekst i Grenland har på oppdrag fra de fire grenlandskommunene utarbeidet en helhetlig strategi 
for areal og eiendomsutvikling i Grenland. Strategien skal ivareta Grenlands langsiktige 
arealmessige utvikling. Målet er å utvikle en kvalitetsregion der dialog mellom aktørene, god 
planlegging, og målrettede beslutninger, bidrar til å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og en mer 
differensiert næringsstruktur.  
 
Kollektivtrafikkplan for Grenland – 2010 
Det er et mål å gi et kollektivtilbud og sikre mobilitet for alle, særlig for de som ikke kan eller 
ønsker å benytte bil. Videre skal planen bidra til å redusere miljøskader og klimagassutslipp fra 
vegtrafikken ved å styrke kollektivtransportens andel i konkurransen med bilen. Kollektivandelen i 
Grenland er lav, men har et stort potensial i bybåndet. Samordnet areal- og transportpolitikk blir 
sett på som viktig for å styrke grunnlaget for et effektivt kollektivtilbud, da økt sentralisering gir 
behov for mer transport. Planen prioriterer områder med størst potensial for økt kollektivandel og 
miljøeffekt. Resultatmål i Grenland på kort sikt (2010-2013) er å øke kollektivandelen av alle 
reiser med 30 %, mens resultatmålet på lang sikt (2013-2020) er å øke med 100 %. 
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2.3. Kommunale planer 
Kommuneplanens samfunnsdel 2006-2020, justert i 2009 
Kommuneplanens samfunnsdel, sist justert i 2009, gir føringer for arealdelen med følgende 
visjon, verdier og satsingsområder:  

 Verdier: Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet 
 Visjon: Vi bryr oss, det gode bosted og nyskaping 
 Satsingsområder: Aktive barn og unge, lokalt ansvar og medvirkning, en nyskapende 

miljøkommune og et inkluderende samfunn. 
 
Kommuneplanens arealdel 2007-2020, sist rettet 16.9.2009 

 
Kommuneplanens arealdel legger til rette for et utbyggingsmønster, transportsystem og 
grønnstruktur som gir høy arealeffektivitet. Kartet viser utsnitt fra kommuneplanen. 
 
Arealutviklingen skal i hovedsak skje innenfor bybåndet, og det skal legges tilrette for en større 
variasjon i boligtyper for ulike behov. Det er definert følgende mål for senterområdene som er vist 
med mørkebrun farge i kommuneplanens arealdel: bysentre, lokalsentre og nye 
transformasjonsområder skal ha en høy arealutnyttelse og god kollektivtilgjengelighet, samt være 
beregnet på kunnskapsbaserte virksomheter/ næringsklynger i kombinasjon med boliger og 
forretninger. Sentrene skal være tydelige, skape identitet og være sentrale i utviklingen av 
innbyggernes kultur- og fritidstilbud og være tilgjengelige for alle brukergrupper. 
 
Kommuneplanens arealdel legger føringer for fortetting, og er styrende for hvilke prinsipper 
kommunen legger til grunn i fradelingssaker. Generelt må eiendommer for eneboligbebyggelse 
være på minimum ca. 600 kvadratmeter og ha et egnet uteoppholdsareal (hage) på 10x15 meter. 
For tettstilte boliger (som tomannsboliger) må hver boenhet ha et egnet uteoppholdsareal på 7x9 
meter. I tillegg må stedstilpasning til landskap og øvrig bebyggelse vurderes før eiendommer kan 
fradeles og fortettes. 
 
Næringsarealene skal ha en lokalisering, utforming og fleksibilitet som gir næringslivet gode 
muligheter for å danne bransjevise klynger og gir riktig plassering i forhold til transportbehov, 
kunder mm. Næringsarealer skal ha en effektiv arealutnyttelse med høy estetisk kvalitet. 
Innbyggerne skal ha et godt handels- og tjenestetilbud innen rimelig avstand fra sitt bosted. Det 
skal legges vekt på god tilgjengelighet for miljøvennlig persontransport som sykkel, gange og 
kollektivtrafikk. Grønn plakat består av 4 ulike kart, som viser hvilke områder i kommunen som er 
spesielt verdifulle for landskapsopplevelse, tur og rekreasjon og biologisk mangfold. 
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Fremtidens byer 
”Framtidens byer” er regjeringens nye klima- og energiprogram 
rettet mot 13 av landets største byer om å skape framtidens 
byer – byer med reduserte klimagassutslipp og bedre bymiljø. 
Porsgrunn kommune har inngått en intensjonsavtale med 
staten, og er aktiv deltaker i nettverket. Byene skal danne 
læringsarenaer for byutvikling med ambisiøse miljømål. 
Programmets varighet er skissert til 2008-2014. Programmets 
hovedmål er å redusere de samlede gassutslippene fra 
vegtransport, stasjonær energibruk, forbruk og avfall i byområder og samtidig utvikle strategier for 
å møte framtidige klimaendringer. Delmål for arbeidet er å forbedre det fysiske miljøet med tanke 
på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling. Porsgrunn kommune og 
Skien kommune utarbeidet i 2008 en felles Klima og energiplan. Målene og tiltakene i Klima- og 
energiplanen er innarbeidet i handlingsprogrammet for Fremtidens byer. Arbeidet skal 
konsentreres om virkemidler og tiltak på fire satsningsområder, jf. Handlingsprogram for 
tvillingbyene i Grenland, Skien og Porsgrunn - 2009: 
 

 Arealbruk og transport  
 Stasjonær energibruk i bygg 
 Forbruksmønster og avfall 
 Tilpasning til klimaendringer 

 
Fremtidig utvikling av Herøya reiser spørsmål om plangrepene innen areal og transport bygger 
opp under en miljøvennlig og fremtidsrettet utvikling av området.  Målet er at all transport og 
infrastruktur på Herøya skal utvikles slik at løsninger for fremtidig persontransport skal bidra til en 
reduksjon av klimagassutslipp. Prioriterte tiltak i handlingsprogram for tvillingbyene i Grenland, og 
som er videreført i områdeplan Herøya, er ytterligere fortetting i bybåndet langs eksisterende 
kollektivlenker, tilrettelegge for økt kollektivbruk gjennom bedre fremkommelighet, og prioritering 
av gang- og sykkel gjennom et sammenhengende hovedvegnett.  
 
Fremtidig arealbruk på Herøya er også tilpasset eventuelle kommende klimaendringer som 
høyere temperatur, mer nedbør og økt hyppighet av ekstremvær. Spesielt er det i planforslaget 
fokusert på overvannshåndtering og havnivåstigning. Bekkeåpning er for eksempel en positiv 
løsning med tanke på fremtidig overflatevannhåndtering. I tillegg viser planforslaget fareområder 
for skred (særlig mot skrenten opp mot Stridsklev) og fareområder hvor stabilitetsforebyggende 
tiltak må vurderes (gjelder særlig transformasjonsområdet nord for Fjordgata).  
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2.4. Godkjente reguleringsplaner som helt eller delvis skal erstattes 
28 eksisterende reguleringsplaner fra perioden 1929 til 2008 blir helt eller delvis erstattet av den 
nye planen. De sentrale boligområdene på Herøya omfattes av planer fra omkring 1930-1960. 
Flere områder på Herøya er uregulert. 
 
Tabell med oversikt over de aktuelle reguleringsplaner som helt eller delvis erstattes: 

Erstattes PlanID Plannavn Vedtatt 
Hele Omr 5.2. Plan 1    09.12.1929
Hele Omr 5.2. Plan 2    21.06.1930
Hele Omr 5.2. Plan 3   08.08.1934
Hele Omr 5.2. Plan 5   26.03.1952
Hele Omr 5.2. Plan 6   26.03.1952
Hele Omr 5.2. Plan 10   08.09.1955
Hele Omr 5.2. Plan 11   09.07.1956
Hele Omr 5.2. Plan 20 Veikryss  
Hele Omr 5.2. Plan 21   26.02.1968

Hele Omr 6.1. Plan 26   
21.06.1930(35

)
Hele 401 Adrianlia  10.06.1961
Hele 402 Mauråsen  22.05.1962
Hele 403 Skrapeklev, areal A - H, K og L  08.03.1963
Hele 404 Herøyaåsen  17.11.1966
Hele 405 Bakkedammen  11.01.1967
Hele 406 Skrapeklev I - Jore- området  13.05.1969
Hele 408 Klevstrand og Gunneklev  07.06.1973

Deler 409 
Arealet mellom Herøyavegen og fjellskrenten på strekningen 
Halvardsgt. - Nordal Griegsv.   13.11.1979

Hele 410 En del av området vest for Herøya kirke   25.10.1984
Hele 411 Adrianlia m.m.  30.10.1984

Deler 413 
Herøya industripark fra Herøyakanalen til Hydro Porsgrunns 
industriområde  20.06.1991

Hele 414 Endring av plan Skrapeklev I - Jore  31.10.1991

Hele 415 
G/S-veg/fortau langs RV354 fra Skrapeklevkrysset til 
Birkebeinergata  30.03.1995

Hele 418 Skrapeklevkrysset  27.03.2003
Deler 419 Gunneklev 19.06.2008
Deler 420 Sone E, Herøya industripark 19.06.2008
Hele 421 Fjordgata 19.06.2008
Deler 738 Skjelsvikdalen - ny E18 og tilliggende arealer  27.04.1989

 

2.5. Planprogram 
Arbeidet med områdeplan Herøya utløser krav om planprogram, jf. Plan- og bygningsloven § 4-1. 
Flere av plangrepene i planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og som et ledd i 
varsling av planoppstart ble det utarbeidet et planprogram som grunnlag for planarbeidet. I 
planprogrammet, som ble fastsatt desember 2009, ble det gjort rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold 
til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. Forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn samtidig 
med varsling av planoppstart. Det vises for øvrig til konsekvensutredningen (vedlegg 6), hvor 
konsekvenser og forslag til tiltak er kommentert og vurdert.  
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3. UTVIKLINGSPOTENSIAL 

3.1. Potensial for fortetting 
Herøya ligger sentralt i bybåndet i Grenland. Det er en ønsket fremtidsutvikling i Porsgrunn 
kommune at det skal skje en befolkningsvekst og fortetting innenfor bybåndet. Dette er en strategi 
som sikrer en bærekraftig utvikling. Fra boligområdene på Herøya er det kort arbeidsveg til 
industriområdene på Herøya og det er samtidig nærhet til Porsgrunn sentrum. For øvrig ligger 
boligområdene på Herøya inntil større friluftsområder. Trass i disse positive bokvalitetene har 
Herøya de siste 10 årene ikke hatt vekst i befolkningstallet og kun liten vekst i antall nye boliger.  
 
Planforslaget gir muligheter for en vekst på Herøya med inntil 2000 nye innbyggere. Analyser 
viser at det er lite rom for fortetting i de eksisterende boligområdene, men at områdene ved 
Fjordgata, Bakkedammen, Klevstrand og småbåthavnen ved Frierfjorden kan omformes og 
utvikles med en høyere utnyttelse enn dagens situasjon.  
 
Den største andelen av nye boliger er foreslått i de åpne områdene ved Fjordgata. Lokalsenteret 
vises større utbredelse enn vist i kommuneplanens arealdel. Videre er det rom for å utvikle 
enkelte kvartaler innenfor eksisterende bebyggelse i boligområdene. Generelt er det lagt inn 
muligheter for en økt utnyttelsesgrad innenfor alle eneboligområder i området.  
 
Det er lagt til rette for at Klevstrand skole kan flyttes til området ved Herøyahuset. En slik 
omlokalisering vil frigjøre større områder ved Klevstrand egnet til institusjon, bolig og næring. Nytt 
skoleareal skal også inneholde erstatningsareal for idrettsområdet som i dag ligger nord for 
Fjordgata. Ved småbåthavna mot Frierfjorden er det foreslått nye bygg for både bolig, hotell og 
næring i tillegg til en utvidelse av dagens småbåthavn. 
 
Oversikten ”Nye boliger på Herøya – Utviklingspotensial” viser hvilket potensial 
reguleringsplanforslaget gir for utvikling av nye boliger på Herøya. Det er først og fremst den 
enkelte eiendoms eier som avgjør om det skal skje en fortetting på Herøya. Innenfor planområdet 
er det 11 eiendommer som det på grunneiers initiativ umiddelbart kan søkes om byggetillatelse 
for nye boliger. Omkring 250 boliger kan etableres på områder der eierforhold er avklart ved at 
det kun er en grunneier eller der det eksisterer avtaler mellom grunneierne. Innenfor disse 
områdene kreves kun detaljregulering for å konkretisere utbyggingen. Videre er det omkring 300 
boliger som kan etableres innenfor områder der eierforhold og avtaler mellom grunneierne ennå 
ikke er avklart. Innenfor Fjordgataområdet er det prosesser i gang for å avklare 
eiendomsforholdene. En utbygging av lokalsenter i Fjordgata kan inneholde 250 boliger. Videre er 
det et potensial for nærmere 200 boliger innenfor områder der utenforliggende årsaker som 
infrastruktur, flytting av skole mv gjør at potensialet ikke kan løses ut med det første. 
 
Oversikten viser at det på grunnlag av områdereguleringsplan for Herøya kan etableres omkring 
750 nye boliger på Herøya. Det vil si en økning på ca 1500 personer. I tillegg er det muligheter til 
å øke størrelsen på eksisterende bebyggelse. Noe som også kan være med på å øke 
befolkningstallet på Herøya. Det vil si at målet om en økt befolkning på Herøya på opp til 2000 
nye personer er mulig å innfri ved hjelp av foreliggende reguleringsplanforslag. 
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3.2. Større eiendommer innenfor planområdet 
Innenfor planområdet er det flere større grunneiere i tillegg til mer vanlige boligområder med 
frittliggende eneboliger tomter på omkring et mål. Av større grunneiere kan Porsgrunn kommune 
og Norsk Hydro nevnes spesielt, i tillegg til borettslagene sør i planområdet.  
 

Porsgrunn kommune eier arealene ved Klevstrand 
skole og Herøyahuset, samt grønne arealer som 
inngår i grønnstrukturen på Herøya. 
Kvartalslekeplasser, den nordlige delen av skrenten 
mot Stridsklev, den skogkledde åsen nordvest for 
Adrianåsen og arealer mot Gunnekleivfjorden er 
eksempler på slike grønne arealer. 
Norsk Hydro kjøpte opp store deler av boligområdet 
på Herøya da de etablerte seg i Porsgrunn, og er 
fortsatt en større grunneier i området. Hovedsakelig 
eier Norsk Hydro et større areal mot Frierfjorden, 
store deler av områdene langs Herøyakanalen og 
Fjordgata, store deler av skrenten mot Stridsklev sør i 
planområdet, samt noen mindre arealer ved 
Bakkedammen, Mauråsen, langs Herøyavegen 
nordvest for rundkjøringen ved Skrapeklev, 
Kirkeskogen og Hydrohallen.  
 

En tredje større grunneier i planområdet er borettslagene på Skrapeklev, Mauråsen og 
Adrianåsen, som er boligområder bygd på 1960-tallet. Andre store grunneiere langs Fjordgata er 
Herøya Idrettsforening, Ica Eiendom AS og Båtopplag AS. 
 
Utsnittet viser større grunneiere i området ved Fjordgata. De røde områdene er eid av Porsgrunn 
kommune. Eiendommen til Fjordgaten Eiendom er i dag solgt til Ica Eiendom AS 
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3.3. Eiendomsforhold som kan komplisere gjennomføringen av planen 
Planforslaget legger opp til en større vekst i befolkningen på Herøya, og store deler av denne 
veksten skal finne sted i transformasjonsområdene langs Fjordgata. Området er i dag delvis 
ubebygd og generelt lavt utnyttet, og store deler av området er definert som faresone under 
høyspentanlegg. Områdene nord for Fjordgata er i tillegg utfyllingsområder hvor behov for tiltak 
med hensyn til stabilitet og fundamentering må vurderes. I bestemmelsene blir det satt krav om 
detaljregulering av området, og det legges opp til at grunneiere i området skal samarbeide om 
fremtidig utnyttelse av området.  

3.4. Andre relevante opplysninger  
Det er en økende interesse for fradeling av boligeiendommer og etablering av ny bebyggelse i 
boligområdene på Herøya. Flere av søknadene om fradeling av boligeiendommer er de siste 
årene blitt satt på vent i påvente av en planmessig gjennomgang på detaljnivå av boligområdet på 
Herøya. Herøya er i en industrihistorisk kontekst veldig spesiell, og det på bakgrunn av dette 
utarbeidet en landskaps- og bygningsanalyse hvor alle bygninger er registrert og vurdert og satt 
sammen i en verdi- og sårbarhetsanalyse. Analysen viser verdien og sårbarheten til de ulike 
områdene på Herøya, og en kartfremstilling viser bl.a. hvilke områder som bør bevares i forhold til 
autensitet og helhet i bebyggelse og kulturmiljø og hvilke områder som kan fortettes eller 
transformeres. Vedtatt områdereguleringsplan for Herøya vil være førende for behandling av 
tidligere og kommende fradelingssaker.  
 
Svært verdifulle områder er områder som skiller seg positivt ut og er viktige for opplevelsen av 
stedets karakter, som karakteristiske overordnede landskapsrammer eller godt bevarte 
kulturmiljøer som er helhetlige og identitetsskapende. I de svært sårbare områdene skal det ikke 
gjøres inngrep. Noen av disse områdene er meldt inn av kulturminnevernet som viktige å bevare i 
forhold til autensitet og helhet i bebyggelse og kulturmiljø, andre områder, som for eksempel 
landskapsformene, er svært eksponerte og bør få ligge urørt av den grunn. 
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4. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1. Arbeidsgruppe og referansegruppe 
Rådmannen ved virksomhet for Byutvikling er planansvarlig for områdeplan Herøya, og det 
politiske utvalget for Plan- og kommunalteknikk (PKT) er planens politiske styringsgruppe.  
 
Selve arbeidet med områdeplan Herøya har vært styrt av virksomhet for Byutvikling ved plan med 
støtte fra overordnet plan / Utviklingsavdelingen. Overordnet plan ble overført til Byutvikling 
sommeren 2010. Byutvikling ved byggesak og miljø har også tatt del i arbeidsgruppen.  Ved 
behov har arbeidsgruppen vært utvidet til en intern referansegruppe med ressurser fra 
kommunalteknikk, bygg og eiendom, næring, kultur, geodata, samt barnerepresentanten.  
 
En ekstern referansegruppe av omkring 20 personer ble også satt sammen bestående av 
grunneiere, borettslag, næringsforetak, skole/barnehage, rådet for funksjonshemmede, samt 
vernemyndigheter og interesseorganisasjoner for bebyggelse, idrett, infrastruktur, menigheter, 
med mer.      

4.2. Målet med planprosessen 
Målet med planprosessen til områdereguleringen av Herøya er å få en økt og dokumentert 
kunnskap om Herøyas fysiske kvaliteter og Herøyas sosiokulturelle kvaliteter slik at både 
planleggere, beboere og andre involverte får en mest mulig omforent kunnskap og stolthet 
omkring Herøya. Planprosessen gir dermed et best mulig utgangspunkt til å skape en 
framtidsrettet og bærekraftig plan og utvikling for Herøya.   

4.3. Barn og unge 
Høsten 2009 ble det gjennomført en 
medvirkningsprosess med barn og unge på Herøya. 
Målet var å involvere og få en dialog med de yngste 
aldersgruppene på stedet, og slik få en oversikt over 
barn og unges interesser for og om stedet Herøya. 
Innenfor planområdet bor det ca. 300 barn i skolepliktig 
alder, og elever og lærere ved Klevstrand skole og 
Stridsklev ungdomsskole deltok i 
medvirkningsprosessen. Elevene i 4., 7. og 9. trinn løste 
oppgaver om stedsidentitet og bruk av stedet. Metoden 
barnetråkk ble brukt på de minste elevene. 
Kartleggingen ga Porsgrunn kommune detaljert 
informasjon om trygge og farlige skoleveger, steder for 
opphold og lek både sommer og vinter, hvilke områder 
barn og unge unngår og hvilke fysiske forandringer i 
nære områder som er ønskelig.  
 

4.4. Idèdugnad 
Den 20. mai 2009 ble det gjennomført en intern dugnad med representanter fra berørte 
virksomheter, herunder plan, byggesak, næring, kultur, kommunalteknikk og skole. Målet med 
dagen var å belyse sider ved Herøya som kunne være av interesse for det kommende 
planarbeidet. Etter en kort introduksjon av dagens program ble deltakerne delt opp i grupper, som 
hver skulle løse både plenumsoppgaver og oppgaver av mer faglig karakter. Oppgavetekstene 
fokuserte på mulige problemområder og utfordringer, herunder dagens kvaliteter ved Herøya som 
bosted, nærmiljø og medvirkning, infrastruktur, utbyggingsmønster, energiløsninger og risiko- og 
sårbarhet (ROS). Gruppene presenterte sine funn avslutningsvis. Svarene på oppgavene ble tatt 
med som nyttige innspill i det videre planarbeidet.  
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4.5. Kortfilm  
For å skape engasjement og interesse for planarbeidet ble en elevbedrift ved Porsgrunn 
videregående skole fra linjen for ”Medier og kommunikasjon” utfordret til å lage en kortfilm eller 
reklamefilm om Herøya som skulle presentere positive sider ved Herøya. To versjoner ble levert, 
hvor den korte versjonen på 30 sekunder ble vist som reklame på den kommunale kinoen mens 
planprogrammet var på høring, mens den lengre versjonen på tre minutter ble vist på folkemøter 
med mer.  

4.6. Varsel om oppstart og høringsperiode planprogram 
Planoppstart ble varslet 1. oktober 2009 og planprogrammet lå ute til høring i seks uker fra 1. 
oktober til 12. november 2009. Planprogrammet ble fastsatt den 15. desember 2009 i Utvalg for 
plan og kommunalteknikk. 

4.7. Folkemøter 
Det er lagt opp til to folkemøter for alle berørte i planområdet. Det første informasjons- og 
folkemøte ble gjennomført på Herøyahuset i høringsperioden oktober 2009. På dette møtet ble 
blant annet resultatene fra medvirkningsprosessen med barn og unge presentert. Det siste 
informasjonsmøte finner sted den 21. mars 2011. På dette møtet skal Porsgrunn kommune 
presentere planforslaget, samtidig som det blir arrangert et ”folketorg” hvor de fremmøtte kan se 
planforslaget med tilhørende utredninger, samt komme med innspill og få svar på spørsmål fra 
kommunens representanter. Planforslaget legges ut på høring i perioden fra 21. mars til 2. mai 
2011.  

4.8. Planforum  
Det har vært gjennomført to møter med øvrige planmyndigheter i regionen. Det første planforum 
fant sted 1. september 2009 i forbindelse med høring av planprogram, mens det siste fant sted 
den 20. januar 2011 i forbindelse med høring av planforslag.  
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5. INNSPILL VED VARSEL OM PLANOPPSTART OG PLANPROGRAM PÅ HØRING 
Det kom inn totalt 21 innspill til oppstart om regulering og planprogram på høring, både til selve 
planprogrammet og til utarbeidelse av reguleringsplanen. Innspillene som gjaldt planprogrammet 
ble kommentert ved politisk sluttbehandling av planprogrammet i desember 2009. Innspillene som 
gjaldt utarbeidelse av reguleringsplanen er vurdert og kommentert ved 1.gangs behandling av 
planforslaget vinteren 2011. I påvente av områdeplan Herøya har Porsgrunn kommune avslått 6 
delingssaker innenfor planområdet. Disse delingssøknadene er også tatt med som innspill til 
varsel om oppstart av regulering. Et innspill kom i etterkant av varslingsperioden. 
 
Liste over innspill til oppstart om regulering og planprogram på høring: 

1. Statens Vegvesen, 14.10.2009 og 11.11.2009 
2. Statnett, 04.11.2009 
3. Miljørettet helsevern i Grenland, 9.11.2009 
4. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), 12.11.2009 
5. Fylkesmannen i Telemark, 12.11.2009 
6. Telemark Fylkeskommune, 24.11.2009 
7. Folkemøte på Herøyahuset, 26.10.2009 
8. Herøya Motorbåtforening, 30.10.2009 
9. Hydro Industri- og Næringsparker, 04.11.2009 
10. Skagerak Energi, 03.11.2009 
11. Porsgrunn Friluft- og Miljøråd (PFMR), 8.11.2009 
12. Rema 1000 Herøya, 15.11.2009 
13. FAU Klevstrand skole, 15.11.2009  
14. Fjellygt 33 /gbnr 54/251), 29.07.2009 
15. Bjørn Kikut, Fjellygata 37 søknad om kjøp av kommunal grunn, 27.10.2009 
16. Bjørg Andersen ang. Snorresgt 54 , 06.10.2009 
17. Finn Halvorsen ang. Kirkeåsvegen 3 (gbnr 56/483 og 484) , 12.10.2009 
18. Solhøgdvegen 6 søknad om kjøp av kommunal grunn fra gbnr 403/2, 19.10.2009 
19. Bjørn Bjørnsen søknad om kjøp av kommunal grunn fra gbnr 58/166, 24.08.2009 
20. Finn Gjestland ang. Villavegen 1, 04.11.2009 
21. Geir Wåhlberg, 15.11.2009    
22. Geir Holm Fjære, 29.01.2010    
23. Fjordgata 17, sak nr. 08/665 
24. Herøyavegen 99, sak nr 08/1139 
25. Orkidevegen 10, sak nr 08/2822 
26. Torggata 14, sak nr. 08/2842 
27. Damgata 13, sak nr 07/2147 
28. Myragata 42, sak nr 07/1581 

 
Flere av innspillene var fra offentlige myndigheter, men også næringsdrivende, lag, foreninger og 
private aktører uttalte seg om reguleringsarbeidet og planprogrammet. I planbeskrivelsen er det 
gitt en kort oppsummering av hovedinnholdet i innspillene, mens administrasjonens kommentarer 
på innspillene blir gjort rede for i saksframlegget.  
 

1. Statens Vegvesen ber i sine innspill at når det settes av ubebygde arealer til 
tunnelinnslagene til Herøyatunnelen må det tas hensyn til at det er stor usikkerhet til hvor 
eksakt dette kan være. Det er ikke gjort noen grundige vurderinger av konsekvensene slik 
tunneltraseen ligger i kommuneplanens arealdel. Slik vegvesenet ser det, er ikke lengden 
på tunnelen endelig avklart. Det må derfor påses å sette av tilstrekkelig med arealer ved 
alternativ tunnelinnslag til Herøyatunnelen. Vegvesenet er innstilt på å bidra med 
resultater fra sin trafikkmodell så langt det er kapasitet til det. Dersom Porsgrunn 
kommune velger å legge Herøyatunnelen inn i planprogrammet må dette 
konsekvensutredes. Statens vegvesen ser i en slik sammenheng behovet for flere 
utredning av flere alternativer og konsekvensene av disse må dokumenteres og 
synliggjøres.  

2. Statnett opplyser om klausulert byggeforbudsbelte (fareområde) under sine kraftlinjer. 
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3. Miljørettet helsevern i Grenland mener planarbeidet kan være en gyllen anledning for 
Porsgrunn kommune til å imøtekomme sentrale myndigheters økte krav til forebyggende 
og helsefremmende arbeid i kommunen og mener dette kan ivaretas ved at miljørettet 
helsevern i Grenland inviteres med i den videre planprosessen. Miljørettet helsevern 
omfatter alle faktorer (både fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale) i miljøet som, både 
direkte og indirekte, kan påvirke helsen. Miljørettet helsevern ønsker å bidra med 
synspunkter i den videre prosessen.  

4. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser om at de som høringspart skal 
bidra til at hensynet til vassdrag og energianlegg blir innarbeidet i arealplaner. NVE har 
også et ansvar for å forebygge skredulykker, og ønsker å bidra til at hensynet til skredfare 
blir tilstrekkelig vurdert og innarbeidet i planene. NVE viser til retningslinje nr. 1/2008 
Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, og ber om at denne vektlegges i 
det videre planarbeidet. Blant annet anbefaler NVE følgende prinsipp for vurdering av 
naturfare i reguleringsplan: at reell fare skal være utredet. NVE viser til NGUs 
løsmassekart og Skrednett, og opplyser om at det tidligere har vært registrert hendelser 
med leirskred og steinsprang/fjellskred på Herøya. Kartdata viser at deler av området har 
en potensiell fare for steinsprang og at det er marine avsetninger i området. Dette er 
indikatorer på ustabile grunnforhold og bør vurderes nærmere i konsekvensutredninger og 
ROS-analyser. Nye byggeområder skal som hovedregel plasseres slik at sannsynligheten 
for skred er mindre enn 1/1000. NVE anbefaler at det ikke planlegges for nye byggetiltak 
under kote 2,2, og viser til rapporten Havnivåstigning, estimater av fremtidig 
havnivåstigning i norske kystkommuner, DSB 2009. Til utforming av plankart og 
bestemmelser har NVE følgende innspill: 

a. Vassdrag – vannforekomster og åpne eller lukkede bekker i planområdet bør 
reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. pbl § 11-7 nr. 6, med en 
avstandsgrense på 20 meter der det er forbudt å sette i verk bygge- og 
anleggstiltak, jf. pbl § 11-11. 

b. Energianlegg – reguleres som teknisk infrastruktur, jf. pbl § 11-7. 
c. Hensynssoner etter ny pbl § 11-8a – at arealer som kan være utsatt for flom, 

erosjon eller skred avmerkes som på kartet som hensynssone.   
5. Fylkesmannen i Telemark peker på at områdereguleringen vil erstatte gamle 

reguleringsplaner der kartlegging av biologisk mangfold ikke har vært en del av 
grunnlagsdokumentasjonen. Ny kartlegging kan derfor være aktuelt i flere områder. Dette 
gjelder blant annet ennå ikke bebygde arealer som er avsatt til utbyggingsformål i 
kommuneplanens arealdel ved Skrapeklev og Mauråsen. Det pekes på deler av 
planområdet som i kommuneplanens arealdel er avsatt til friområder eller til LNF-områder 
og som har store naturverdier med til dels manglende dokumentasjon; strandsonen langs 
Frierfjorden og Gunnekleivfjorden, skogsområder med omfattende friluftsbruk, 
skogsområder ved Versvik og generelt bratte kalkknauser, skrenter og åpne tørre arealer i 
tilknytning til disse. Fylkesmannens Miljøvernavdeling varsler allerede på dette tidspunktet 
at det vil reises innsigelse til områdereguleringen dersom ikke det blir foretatt en 
supplerende kartlegging. Fylkesmannen ser med tilfredshet på at barn og unges 
interesser ser ut til å være godt nok ivaretatt i planprogrammet. Det poengteres at det er 
viktig at trafikkanalyser utarbeides når det gjelder endret trafikkmønster ved Herøyavegen. 

6. Telemark Fylkeskommune har i sitt innspill til oppstart av planarbeidene og 
høringsutkast for planprogrammet gitt mange gode tanker og innspill angående nyere tids 
kulturminner, automatisk freda kulturminner og Herøyatunnelen. De innspillene som ikke 
berører planprogrammet, vil bli oppsummert og kommentert før 1. gangs behandling av 
planforslaget. Følgende innspill er knyttet til planprogrammet: 

a. Telemark Fylkeskommune oppfordrer til å se sammenhengen mellom 
stedsutviklingen på Herøya med Rjukan og Notoddens stedsutvikling. Utviklingen 
av Rjukan, Notodden og Herøya representerer alle en sentral del av 
industrihistorien i Telemark og Norge. Dette forholdet må tas inn i stedsform og 
bygningsanalysen. Stedsform- og bygningsanalysen bør munne ut i en 
byggeskikksveileder for de bevaringsverdige husene på Herøya. En slik veileder 
bør brukes aktivt både i byggesaksbehandling og som informasjon til huseiere på 
Herøya. 
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b. Telemark Fylkeskommune opplyser om at det ikke er noen kjente automatisk 
fredede kulturminner innenfor planområdet. Imidlertid er det kjent at det er funnet 
fem steinalderboplasser like sør for plangrensen. Det er også flere andre 
forhistoriske kulturminner lokalisert tett opp til planområdet. Det er helt klart at det 
er potensial for funn innenfor planområdet, og arkeologiske utredninger må 
forventes utført. Disse kan bare utføres på bar og frostfri mark (april-november). 
Utredningene utføres av Telemark Fylkeskommune på Porsgrunn kommunes 
bekostning. 

c. Telemark Fylkeskommune vil overta som eier av Herøyavegen fra 1.januar 2010. 
Fylkeskommunen påpeker at en regulering av Herøyatunnelen må 
konsekvensutredes og at Porsgrunn kommune må i samråd med veg-eier 
bestemme omfang og alternativer på utredninga. 

7. Det første av to informasjons- og folkemøter fant sted på Hørøyahuset den 26. oktober 
2009, og referatet fra møtet er lagt ved som eget innspill til planarbeidet og 
planprogammet. Generelt gjelder dette innspill angående trafikksituasjonen på Herøya, 
ønske om å fradele eiendommer og ønske om en generell forskjønning av grøntarealer 
innenfor planområdet. Det kom inn følgende innspill til planprogrammet og ønsker om 
endring av planprogrammet før fastsetting av planprogrammet: 

a. Viktig å utrede og igangsette trafikksikkerhetstiltak innenfor hele planområdet. 
Stikkord er; uheldig gjennomgangstrafikk, trafikkfarlige avkjørsler ut mot 
Herøyavegen, trafikksikker g/s-krysning av Herøyavegen, sikker skoleveg 

b. Herøyatunnelen må reguleres inn i områdeplanen 
c. Ros fra innbyggerne angående arbeidene med å involvere barn og unge 

8. Herøya Motorbåtforening ønsker i sitt innspill å videreføre rekkefølgekrav i gjeldende 
reguleringsplan for K7 (punkt 4.5.1.) Skisse for utvikling av båthavn i Frierfjorden. 

9. Hydro Industri- og næringspark opplyser om at Norsk Hydro har noen gjenstående 
ubebygde eiendommer innenfor planområdet. Ønsker å samarbeide med kommunen til å 
utarbeide forslag til fremtidig arealbruk for disse eiendommene. Hydro Industri- og 
Næringsparker ser seg uforstående til at planens avgrensning omfatter deler av 
Gunnekleivfjorden og vest for Fjordgata der kommunen nylig har utarbeidet 
reguleringsplaner (reg. plan for sone E og reg.plan for Fjordgata). En ny regulering av 
disse områdene, spesielt sone E vil skape uforutsigbarhet med tanke på utvikling. Det bes 
om at plangrensen flyttes til Fjordgata og kanalen og at muligheten for å utvikle en ny ytre 
småbåthavn ivaretas. Industriparken ser det som svært viktig at Herøyatunnelen tas med 
som del av planen både av hensyn til Industriparkens drift og av hensyn til beboerne på 
Herøya. Det påpekes at selv om bevilgningsprosessen til ny tunnel er uavklart, så vil en 
ferdig regulert tunnel kunne bidra til en raskere realisering av denne. 

10. Skagerak Energi ønsker så tidlig som mulig å se på mulighetene for samarbeid med 
øvrig infrastruktur. Når det foreligger konkrete ønsker for ny utbygging i området vil 
Skagerak Energi vurdere forventet strømforbruk til området og avklare behovet for nye 
elanlegg. Det må også i en tidlig fase i utarbeidelse av planen avklares behovet for ny 
vegbelysning. Videre har Skagerak Energi kommentarer som gjelder bestemmelser i 
reguleringsplanen om at nye utbyggere skal avklare behov for nettutbygging med 
Skagerak Energi. Kart over eksisterende nett lå vedlagt til uttalelsen. 

11. Porsgrunn Friluft- og Miljøråd (PFMR) ønsker i sin uttalelse å informere om turveier og 
botaniske lokaliteter i planområdet. En av turveiene som nevnes som viktig for 
innbyggerne på Herøya er stien fra toppen av Mauråsen ned til Versviksdalen. Det 
opplyses videre om at området er kjent for rik botanikk, og at Porsgrunn kommune i det 
videre planarbeidet vil kartlegge botaniske lokaliteter. Det opplyses om at Telemark 
Botaniske Forening (TBF) kan hjelpe til med detaljkartleggingen, som bør skje ved bruk av 
GPS. PFMR viser også til at TBF kan hjelpe til med å botanisk kartlegge skrenten fra 
Skrapeklev til Klevstrand, noe som ikke tidligere har vært gjort. PFMR hevder videre, med 
bakgrunn i Lov om Biomangfold, at områder som nå er skog ikke kan tas i bruk før 
kartlegging av botaniske lokaliteter er gjennomført. En slik kartlegging kan bare skje i 
sommerhalvåret. Det vises videre til hvilke rødlistearter som eksisterer/har eksistert i 
planområdet, og hvilken kategori de tilhører etter inndelingen i ”Norsk rødliste 2006”  
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12. Rema 1000 Herøya ved kjøpmann Pål Huseby Larsen ønsker at området de er etablert 
på blir definert som arealer tilhørende lokalsenteret, slik at de i større grad kan tilpasse 
seg det som skjer i lokalsenteret og møte den økende konkurransen som kan komme. 
Lokalsenteret, slik det er definert i dag, er regulert for dagligvare opp til 1800 kvm. 
Fjordgata 29, hvor Rema 1000 er lokalisert, ligger rett utenfor denne avgrensningen og er 
regulert for dagligvare opp til 1000 kvm. Rema 1000 ønsker at hele dette området mellom 
Fjordgata og Gunnekleivfjorden ses på under ett, noe som sikrer like rammevilkår for alle 
bedrifter som velger å etablere seg her. 

13. FAU ved Klevstrand skole ønsker å sette fokus på den trafikale situasjonen på Herøya, 
og viser til tidligere uttalelse i forbindelse med reguleringsplanen for Gunnekleivfjorden, 
Sone E Herøya Industripark og Fjordgata. Innspillet fra den gang, datert 17.1.2008, er like 
aktuelt i dag, og FAU Klevstrand skole viser til brevet som sin uttalelse til saken. 
Trafikksikker skoleveg er et sentralt tema i innspillet, som peker spesielt på utfordringer 
knyttet til: utbedringer i Fjordgata, Klevstrandkrysset, Flåttenbakken, Trafikk til og fra sone 
E, Herøya Industriområde, REC ScanWafer, Stengning av Hydrovegen, Herøyavegen, og 
mulig ny hovedvegforbindelse.  

14. Eier av Fjellygt. 33 (gbnr 54/251) ønsker å bygge garasje på naboens eiendom (gbnr 
54/46) Fjellygt. 27, samt muligheter for å bygge en ekstra bolig på naboeiendommen med 
tilhørende garasjer. 

15. Eier av Fjellygt. 37 (gbnr. 54/249) ønsker å kommunal eiendom (gbnr 54/249) for å få 
mulighet til å oppføre garasje. Ønsker i tillegg å overføre eiendomsrett til adkomstveg til 
oppsittere på gbnr. 54/249-253.  

16. Eier av Snorresgt. 54 (gbnr. 56/311) ønsker å bli informert om planarbeidene og om 
deres eiendom blir berørt. 

17. Eier av Kirkeåsvegen 3 (gbnr 56/483 og 484) ønsker å utvikle eiendommene til 
boligformål. 

18. Eier av Solhøgdvegen 6 (gbnr. 55/84) ønsker å kjøpe kommunal grunn fra gbnr. 403/2 
for å utvide eiendommen.  

19. Bjørn Bjørnsen ønsker å kjøpe kommunal grunn fra gbnr. 58/166 for å forbedre sin 
mulighet for skogsdrift og adkomst til sin eiendom.  

20. Eier av Villavegen 1 (gbnr. 56/296) ønsker å rive eksisterende bebyggelse og føre opp 2 
boenheter på eiendommen, enten i form av en 2-mannsbolig eller 2 separate boliger. 
Opplyser også at han, etter sin far Tormod Gjestland, har et stort bildearkiv med historiske 
bilder fra Herøya. 

21. Geir Wålhberg ønsker å belyse dagens trafikale situasjon i Fjordgata. Fjordgata benyttes 
som skoleveg, samtidig som det er betydelig med tungtrafikk. Etterlyser tiltak som først og 
fremst reduserer tungtrafikken, men også bidrar til å redusere hastigheten i forhold til 
dagens situasjon.  

22. Eier av Herøyavegen 105 (gbnr 55/20, 55/382 og 55/218) opplyser om sin trafikkfarlige 
avkjørsel fra sin eiendom direkte ut i Herøyavegen, og ønsker at det i områdereguleringen 
legges til rette for en ny adkomst over naboeiendommen i Olav Kyrresgate (gbnr 55/83). 

Delingssøknader som tidligere er avslått i påvente av områdeplanen 
23. Fjordgata 17, sak nr. 08/665 
24. Herøyavegen 99, sak nr 08/1139 
25. Orkidevegen 10, sak nr 08/2822 
26. Torggata 14, sak nr. 08/2842 
27. Damgata 13, sak nr 07/2147 
28. Myragata 42, sak nr 07/1581 
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1. Områdereguleringsplanens navn og virkeområde  
Planens navn og nummer: OMRÅDEPLAN HERØYA, plan nr. 422. 
 
Planen strekker seg over totalt ca. 2 kvadratkilometer (2000 mål), og er forholdsvis klart 
avgrenset med Gunnekleivfjorden i nord og Frierfjorden i vest. I øst avgrenses planområdet av 
skrenten mot Stridsklev, og i sør avgrenses planområdet av skrentene ned mot Versvika.  
 
Planen består av plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.  

6.2. Mål og hensikt med områdereguleringsplanen 
Reguleringsplan for Herøya skal være retningsgivende for videre stedsutvikling på Herøya og et 
arbeidsredskap ved etablering av bebyggelse og infrastruktur samt sikring av grønne områder og 
karakteristiske bygg. 
 
Planen er utarbeidet for å legge til rette for:  

 Fortetting innenfor eksiterende boligområder gjennom fradeling og økt utnyttelse. 
 Bevaring og opprusting av verneverdig bebyggelse og bygningsmiljø. 
 Etablering av nye boligområder. 
 Etablering og fornying av lokalsenter. 
 Legge til rette for økt tilgjengelighet for lek og rekreasjon 
 Legge til rette for bekkeåpning og øvrige flomveger 
 Legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling på Herøya 

6.3. Reguleringsformål i områdereguleringsplanen 
Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens § 12: 
 
6.3.1 Bebyggelse og anlegg – pbl § 12-5.1 
 
6.3.1.1 Boligbebyggelsen ved Herøyaåsen 
Herøyaåsen er et etablert boligområde helt sørvest i planområdet, og består av eneboliger på 
grønne tomter oppe i åsen. I planforslaget videreføres den frittliggende bolighusbebyggelsen 
(BF1-3, 5-8), samt et mindre område avsatt til konsentrert småhusbebyggelse (BK4) og to 
lekeplasser (Lek 1 og Lek 3). Planforslaget foreslår å legge til rette for å beholde 10 eksisterende 
boligeiendommer langs med Frierbakken. Disse eiendommene ligger innenfor 100meters beltet 
fra Frierfjorden og er derfor en del av konsekvensutredningen. Dette er en arealbruk som er i tråd 
med kommuneplanens arealdel. 
 
Området ligger solrikt og vestvendt til med utsikt mot Frierfjorden. Villabebyggelsen i området ble 
bygd hovedsakelig på 1960-tallet i forbindelse med ekspansjonen til Norsk Hydro, og er i denne 
sammenheng et verdifullt og sårbart område. Nye tiltak må underordne seg dagens bebyggelse. 
Sett fra Frierfjorden inngår bebyggelsen med omkringliggende grønnstruktur som en viktig del av 
silhuettvirkningen. For å ivareta landskapsverdiene er det lagt inn byggegrenser som ivaretar at 
viktige vegetasjonsdrag i skråningene innenfor området.  
 
Det eneste bygget av kulturhistorisk betydning er Frierbakken 1 (gbnr 56/197), som er markert i 
plankartet som bevaring kulturmiljø (H570). Planbestemmelsene gir videre krav om at bygget skal 
beholde sin autensitet med hensyn til fasade og omkringliggende eiendom.  
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9. Utsnitt av planforslag.  

Det er et potensial til å utvikle eiendommene langs Villaveien (BK4) til en høyere utnyttelse enn 
dagens. Ny bebyggelse kan med fordel terrengtilpasses slik at de flatere vestre delene av 
eiendommene beholdes som uteoppholdsarealer. Det legges til rette for fradeling av to nye 
eiendommer med adkomst til Skaustadvegen. 
 

 

10. Herøyaåsen sett fra Frierfjorden.  

Det er i dag et generelt underskudd på lekeplasser i området, og det er derfor lagt til rette for to 
nye lekeplasser for boligbebyggelsen ved Herøyaåsen. I tillegg legges det til rette for en 
nærmiljølekeplass innenfor BK4. Lek og adkomst bør ses i sammenheng med utvikling av BK4 til 
konsentrert bebyggelse som kjedet enebolig og/eller tomannsboliger. Det er flere private veger i 
området, i tillegg til de kommunale samlevegene.  
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6.3.1.2 Boligbebyggelsen ved Adrianåsen og Mauråsen 
Adrianåsen og Mauråsen er et etablert boligområde helt sør i planområdet. Store deler av 
bebyggelsen på disse to åsene ligger solrikt til, og rekkehusene mot sør har flott utsikt mot 
Eidangerhalvøya. I planforslaget videreføres bebyggelsen av rekkehus bygget på 1960-tallet, og 
er en arealbruk som er i tråd med kommuneplanens arealdel. Rekkehusene på Adrianåsen er et 
helhetlig og i stor grad autentisk boligkvarter. Rekkehusene på Mauråsen er i stor grad endret 
med hensyn til påbygg og verandaløsninger. I planforslaget er det også lagt inn et nytt område for 
lek (Lek 2). 
 

 

11. Utsnitt av planforslag.  

Det er ingen bygninger innenfor området av kulturhistorisk betydning. Dersom det skal gjøres 
større tiltak utover fasadeendring og mindre tilbygg til eksisterende bebyggelse er det satt krav 
om detaljreguleringsplan for områdene.  
 
Rekkehuset i Mauråsvegen 2 (gbnr 57/37) ligger nær rundkjøringen ved Skrapeklev og i rød 
støysone. Bebyggelsen ligger for øvrig vendt mot nord øst, og har moderate solforhold. Med 
bakgrunn i dette anbefales ikke rekkehuset avsatt til byggeområde. Rekkehuset i Mauråsvegen 
14 (gbnr 57/37) har fått innskrenket sitt byggeområde i forhold til kommuneplanen fordi det 
gjennom kulturhistorisk registrering er gjort flintfunn fra ca. 8000 BP (eldre steinalder). Dette 
medfører automatisk fredning av kulturminnene og med tilhørende sikringssone.  
 
Grønne nordsør-gående turdrag mellom og på hver side av åsene er med på å gi området 
karakter. På Adrianåsen er det satt av et mindre område til hensynssone naturmiljø (H-Naturmiljø 
8B) med regional verdi grunnet sin forekomst av varmekrevende karplanter som naturlig barlind 
som vokser på en kalkrik knaus i området.  
 
Det er i dag et generelt underskudd på lekeplasser i området, og det er derfor lagt til rette for en 
ny lekeplass (Lek 2). For øvrig må områder for lek løses innenfor byggeområdene.  
 
 
 



 35

6.3.1.3 Boligbebyggelsen ved Skrapeklev 
Skrapeklev er et etablert boligområde helt sørøst i planområdet, og består i all hovedsak av 
rekkehus fra 1960-tallet, samt noen få eneboliger fra ca. 1950 og fram til i dag. I planforslaget 
videreføres bebyggelsen av rekkehus som konsentrert småhusbebyggelse (BK 90-96) og 
områdene med den frittliggende boligbebyggelsen (BF 88 og 93), en arealbruk i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Det er ikke satt av egne områder for lek da dette skal ivaretas 
innenfor byggeområdene.  

 

  

12. Utsnitt av planforslag.  

Området er solrikt og lite synlig fra Herøyavegen. Skrapeklev består av en tett sammensatt 
bebyggelse og store felles grønne områder. Det er en etablert gang- og sykkelveg innenfor 
området (Hovetbakken) som binder Herøya sammen med boligbebyggelsen på Stridsklev, hvor 
blant annet elever fra Herøya går på ungdomsskole. Området ligger for seg selv i et eget 



 36

landskapsrom, delvis adskilt fra resten av Herøya. Boligbebyggelsen ligger like ved skrenten opp 
mot Stridsklev og inngår i et overordna vegetasjonsdrag som er med på å ramme inn Herøya.  
 

 

13. Rekkehusbebyggelse på Skrapeklev.  

Det er et sefrak-registrert gårdsanlegg på Skrapeklev. Hovetbakken 11B (gbnr 57/76) er et lite 
gårdstun som ligger igjen mellom annen bebyggelse. Bygget er av kulturhistorisk betydning og er 
markert i plankartet som bevaring kulturmiljø. Planbestemmelsene gir videre krav om at bygget 
skal beholde sin autensitet med hensyn til fasade og omkringliggende eiendom. 
 
Det er i bestemmelsene satt krav om detaljreguleringsplan for områdene dersom det skal gjøres 
større tiltak utover fasadeendring og mindre tilbygg til eksisterende bebyggelse. For øvrig må 
områder for lek løses innenfor byggeområdene. Det er noen enkelte private veger i området, i 
tillegg til den kommunale samlevegen. 
 
6.3.1.4 Barnehage og næringsområder ved Skrapeklev 
Området ligger på nordre del av Skrapeklev på flaten ned mot rundkjøringen, og er i planforslaget 
satt av til barnehage (BH1), Kombinert formål (F/K/T 1) forretning, kontor og tjenesteyting (1813) 
og Angitt bebyggelse (AB1) anleggsformål kombinert med andre angitte formål (1900). Området 
er konsekvensutredet da det foreslås en endring av kommuneplanens arealdel.  
 
Planforslaget foreslår å legge til rette for å utvide eksisterende byggeområde for barnehage (BH1) 
mot øst. Området er avsatt til grøntområde i kommuneplanens arealdel, og er konsekvensutredet 
da det i planforslaget foreslås å innlemme området til å bli en del av Skrapeklev barnehage. Ved 
behov kan barnehagen utvide kapasiteten. En omdisponering av området øker tilretteleggingen 
for lek i området, og barn og unge kan dermed få tilgang til et større lekeområde utenom 
åpningstidene til barnehagedriften. Planforslaget legger også til rette for et nærmiljøanlegg syd for 
barnehagen, hvor opparbeidelse bør skje i sammenheng med utvidelse av barnehagens arealer. 
 
Planforslaget foreslår å legge til rette for å beholde eksisterende byggeområde (F/K/T 1).  
Eiendommen er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel, og er konsekvensutredet da 
det foreslås en endring av bruk fra næringsformål til kombinert forretning, kontor og tjenesteyting. 
Eiendommen ligger som nabo til Skrapeklev barnehage, og trafikkavvikling til og fra eiendommen 
må løses på en forsvarlig måte i forhold til barnehagens drift. 
 
Planforslaget foreslår å legge til rette for å beholde eksisterende byggeområde vest for 
naturreservatet i Skrapeklev (AB1). Eiendommen er avsatt til næringsformål i kommuneplanens 
arealdel, og er konsekvensutredet da den grenser opp til naturreservatet i Skrapeklev og at det 
foreslås en endring av bruk fra næringsformål til kombinert næring og trafo.  
 
Det er ingen bygninger av kulturhistorisk betydning i området, og planforslaget legger til rette for 
at området omkring den gamle butikken og barnehagen på Skrapeklev kan fortettes og 
transformeres. Deler av området ligger innenfor hensynssone landskap, som inngår i det grønne 
overordna vegetasjonsdraget langs skrenten mot Stridsklev.  
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6.3.1.5 Boligbebyggelsen øst for Herøyavegen 
Boligbebyggelsen øst for Herøyavegen er et klart avgrenset boligområde mellom Herøyavegen 
og skrenten opp mot Stridsklev. I planforslaget legges det opp til å videreføre den frittliggende 
bolighusbebyggelsen (BF 75 – 81 og 85-87), samt et mindre område avsatt til konsentrert 
småhusbebyggelse (BK82 og 84) med tilhørende garasjeanlegg (BG83). Dette er en arealbruk 
som er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

14. Utsnitt av planforslag  

 

15. Utsnitt av planforslag  

Boligområdet ligger solrikt til, med bebyggelse hovedsakelig fra slutten av 1940-tallet og 1950-
tallet. Boligbebyggelsen representerer helhet og karakter på stedet og er sårbart i forhold til 
fortetting. Nye tiltak må underordne seg dagens bebyggelse.  
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Det eneste bygget av kulturhistorisk betydning er Urdsgate 11 (gbnr 57/3), et mindre gårdstun 
som ligger igjen mellom annen bebyggelse. Eiendommen er markert i plankartet som bevaring 
kulturmiljø (H570). Planbestemmelsene gir videre krav om at bygget skal beholde sin autensitet 
med hensyn til fasade og omkringliggende eiendom.  
 
Det er ikke et potensial til å utvikle eiendommene øst for Herøyavegen til en høyere utnyttelse 
enn dagens. De frukthagene og grønne områdene som finnes foreslås bevart i planforslaget. I 
tillegg er det er i dag et generelt underskudd på lekeplasser i dette boligområdet. Planforslaget 
legger ikke opp til nye lekeplasser på grunn av at dette er et etablert boligområde uten rom for 
ytterligere fortetting. Unntaket er lekeplassen innenfor den konsentrerte småhusbebyggelsen 
BK82 og BG83. Alternative lekeplasser for barn og unge i dette boligområdet er lekeplassene Lek 
7 nord for Bakkedammen og Lek 10 sør for Bakkedammen. Utfordringen er kryssing av riksveg 
36 Herøyavegen, men det legges i planforslaget opp til en utbedring av kryss og overgang ved 
Bakkedammen slik at trafikksikkerheten ved kryssing av vegen skal ivaretas på en bedre måte 
enn i dag. 

  

16. Boligbebyggelsen øst for Herøyavegen 

Det er flere private veger i området, i tillegg til de kommunale samlevegene. I tillegg grenser hele 
boligområdet til Herøyavegen, som generer en god del støy. Dette medfører at de fleste boliger i 
første rekke ligger i rød støysone, mens den gule støysonen omfatter flertallet av boligene i andre 
og tredje rekke. Se kapittel om samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og bestemmelsene for 
mer utdypende beskrivelse av støyproblematikken og mulige forslag til tiltak. En annen utfordring 
dette boligområdet har er alle adkomstvegene og avkjørslene som går direkte ut i Herøyavegen, 
og som bidrar til å øke konfliktnivået og redusere trafikksikkerheten. Planforslaget legger opp til å 
løse denne problematikken ved å sanere flere avkjørsler og adkomstveger. Adkomst til 
boligområdet skjer da ved rundkjøringen ved Skrapeklev og kryssene ved Bakkedammen og 
Baglergata. I tillegg er det etablert en ny samleveg parallelt med og øst for Herøyavegen fra 
Bakkedammen og nordover. Se kapittel om samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for mer 
detaljert beskrivelse av veg.  
 
6.3.1.6 Boligbebyggelsen ved Solhøgda 
Solhøgda er et etablert boligområde sentralt i planområdet, og består av eneboliger på grønne 
tomter og noen få tomannsboliger. Planforslaget legger opp til å videreføre den frittliggende 
bolighusbebyggelsen (BF 18-23, 25, 26 og 28), samt to områder avsatt til konsentrert 
småhusbebyggelse (BK24 og 27) og to lekeplasser (Lek 4 og Lek 10). Dette er en arealbruk som 
er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Boligområdet ligger rundt Solhøgda og store deler av området ligger solrikt til. Området vest for 
Solhøgda har utsikt mot Frierfjorden. Villabebyggelsen i området ble bygd hovedsakelig på 1960-
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tallet i forbindelse med ekspansjonen til Norsk Hydro, og er i denne sammenheng et verdifullt og 
sårbart område. Nye tiltak må underordne seg dagens bebyggelse. Sett fra Frierfjorden inngår 
deler av bebyggelsen med omkringliggende grønnstruktur som en viktig del av silhuettvirkningen. 
Et svært verdifullt og svært sårbart område er Solhøgda, som ligger som en skogkledd høgde i 
øvre del av boligområde. Viktig som 100-meters skog. Et annet viktig landskapselement er 
åsryggen mellom Solhøgdvegen og Odinsgate. Begge disse områdene er markert i planforslaget 
som bevaring naturmiljø (H560). 
 

 

17. Utsnitt av planforslag  

Flere bygg i området er av kulturhistorisk betydning, og disse er markert i plankartet som bevaring 
kulturmiljø (H570). Odinsgate 8 (gbnr 55/109) er et karakteristisk funkishus som er godt bevart og 
ligger vakkert og svært synlig plassert i krysset mellom Frøysgate og Odinsgate. Huset er 
registrert i kulturminnevernet. Boligrekken ut mot Sam Eydes gate (gbnr 58/405, 58/406, 58/235, 
58/407, 58/408, 58/404 og 55/69) er en helhetlig og godt bevart husrekke der skala på hus og 
gjenomgående grønne bakhager er bevart i opprinnelig form. Det samme gjelder for eiendommen 
i Solhøgdvegen 4 (gbnr 55/80). Planbestemmelsene gir videre krav om at byggene skal beholde 
sin autensitet med hensyn til fasade og omkringliggende eiendom.  
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18. Solhøgda - skogen 

Planforslaget legger opp til noe fortetting i dette boligområdet. Det er et potensial til å utvikle 
eiendommene langs Odinsgate og Frøysgate (BK24 og BK27)) til en høyere utnyttelse enn 
dagens. Det er allerede flere tomannsboliger i området foreslått til konsentrert 
småhusbebyggelse, og dersom flere grunneiere skulle ønske å fradele eiendommen og bygge 
tettere er det plass til slike tiltak. Det er i planforslaget også lagt til rette for fradeling av tre tomter 
med adkomst fra Snorresgate. Ny bebyggelse kan med fordel terrengtilpasses slik at de tilpasses 
øvrig bebyggelse. Bildet viser 100-meterskogen på Solhøgda. 
Det er i dag et generelt underskudd på lekeplasser i området, og det er derfor lagt til rette for to 
nye lekeplasser (Lek 4 og Lek 10) for boligbebyggelsen ved Solhøgda. For øvrig bør områder for 
lek og adkomst ses i sammenheng med utviklingen av BK24 og BK27 til konsentrert bebyggelse.  
Det er flere private veger i området, i tillegg til de kommunale samlevegene.  
 
6.3.1.7 Boligbebyggelsen ved Gunnigata og Bakkedammen 
Områdene ved Gunnigata og Bakkedammen er et etablert boligområde sentralt i planområdet. 
Området som omkranser det historiske lokalsenteret på Herøya, består av både eneboliger, 
flermannsboliger og blokkbebyggelse. Planforslaget legger opp til å videreføre mye av dagens 
bebyggelsesstruktur, men med rom for fortetting og transformasjon enkelte steder. Det historiske 
lokalsenteret er foreslått videreført (S1-3). Planforslaget legger også opp til å videreføre deler av 
eneboligbebyggelsen (BF70 og BF71), samt noen områder for konsentrert småhusbebyggelse og 
blokkbebyggelse (BK29, BK68, BK69 og BB72). Området sør for Bakkedammen foreslås satt av 
et kombinert område for bolig og kontor (B/K2), og det foreslås et nytt lekeområde (Lek7). Tiltak i 
planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel, og deler av området er konsekvensutredet. 
 
Det historiske lokalsenteret på Herøya ligger sentralt til i planområdet, mens boligområdet 
strekker seg østover mot Herøyavegen. Området ligger i et relativt flatt terreng uten de store 
høydeforskjellene. Bakkedammen med bekkedalen og Hybelhuset er et karakteristisk og godt 
synlig område både som landemerke på stedet og som viktige grønt område. Bekkedalen fra 
Bakkedammen og nordover er i planforslaget satt av til bevaring naturmiljø (H560). 
 
To bygg med tilhørende eiendom i området er av kulturhistorisk betydning, og disse er markert i 
plankartet som bevaring kulturmiljø (H570). Hybelhuset (gbnr 55/466) er et karakteristisk 
landemerke på Herøya, og ligger svært synlig til langs Herøyavegen. Et annet viktig bygg av 
kulturhistorisk betydning er Sam Eydes gate 7 (gbnr 55/153). Planbestemmelsene gir videre krav 
om at byggene skal beholde sin autensitet med hensyn til fasade og omkringliggende eiendom. 
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Planforslaget foreslår å legge til rette for sentrumsområder på eiendommene som ligger nær 
krysset Gunnigata og Sam Eydes gate. Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanens 
arealdel. I det historiske lokalsenteret, som ble etablert på 1930-tallet, er det i dag kun en kiosk 
igjen som minner om sentrumsrelatert næring, mens resten av bygningene benyttes som bolig. 
Eiendommene har hatt mer eller mindre sentrumsfunksjoner frem til i dag. En omdisponering av 
det historiske lokalsenteret fra bolig til senterområde vil være med på å bevare det opprinnelige 
bygningsmiljøet både i funksjon og delvis i form. Fasadene i flere av bygningene er i dag 
utadrettet til å kunne romme sentrumsfunksjoner. Det oppfattes som positivt for landskapsbildet at 
området settes av til sentrumsområde slik at dagens sentrumsfunksjoner innenfor området kan 
videreføres og gjenskapes. Utbygging av boliger innenfor sentrumsområdene medfører en 
utvikling av nærlekeplass. 

  

19. Bakkedammen og Hybelhuset  

Planforslaget foreslår å legge til rette for en omdisponering av næringsområder syd for 
Bakkedammen til også å inneholde boliger. Eiendommen er avsatt til næringsformål i 
kommuneplanens arealdel. I dag benyttes eiendommene til næring. Eksisterende bygningsmasse 
har ikke kulturhistorisk betydning og kan med fordel fortettes og transformeres. Planforslaget 
legger til rette for en utbygging med volumer på størrelse med Herøyahuset.  
 
Det er lagt til rette for ytterligere fortetting ved å utvikle eiendommene Gunnigata og Bekkegata 
(BK68 og BK69) til en høyere utnyttelse enn dagens. Dette området består av både eneboliger og 
flermannsboliger, og er mindre verdifullt og mindre sårbart med tanke på landskaps- og 
bygningshensyn. Planforslaget legger til rette for at grunneiere kan fradele og fortette. Ny 
bebyggelse kan med fordel terrengtilpasses slik at de tilpasses øvrig bebyggelse. 

 

20.  Tobakiosken (nå lagt ned) 

Det er i dag et generelt underskudd på lekeplasser i området, og det er i planforslaget lagt til rette 
for en ny lekeplass (Lek7) for boligbebyggelsen ved Gunnigata og Bakkedammen. For øvrig bør 
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områder for lek og adkomst ses i sammenheng med utviklingen av BK68 og BK69 til konsentrert 
bebyggelse.  
 
Det er enkelte private veger i området, i tillegg til de kommunale samlevegene. Deler av 
boligområdene grenser til Herøyavegen, som generer en god del støy. Dette medfører at de 
fleste boliger i første rekke ligger i rød støysone, mens den gule støysonen omfatter flertallet av 
boligene i andre og tredje rekke. Se kapittel om samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og 
bestemmelsene for mer utdypende beskrivelse av støyproblematikken og mulige forslag til tiltak. 
En annen utfordring dette boligområdet har er alle adkomstvegene og avkjørslene som går 
direkte ut i Herøyavegen, og som bidrar til å øke konfliktnivået og redusere trafikksikkerheten. 
Planforslaget legger opp til å løse denne problematikken ved å sanere flere avkjørsler og 
adkomstveger, samt legge til rette for å etablere en sammenhengende gang- og sykkelveg fra 
Bakkedammen til Klevstrandkrysset. Adkomst til boligområdene skjer via Klevstrandkrysset eller 
krysset ved Bakkedammen. Se kapittel om samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for mer 
detaljert beskrivelse av tiltak ved veg og g/s-veg. 
 
6.3.1.8 Boligbebyggelsen på nedre Herøya vest og Herøya kirke 
Boligbebyggelsen på Nedre Herøya består av stort sett av eneboliger med eplehager, samt noen 
flermannsboliger. Boligområdet ligger nordvest i planområdet på de flatere partiene som grenser 
mot Frierfjorden i vest, Herøyakanalen i nord og Herøya kirke med kirkeskogen i øst. 
Planforslaget foreslår å videreføre den frittliggende eneboligbebyggelsen (BF30-34,36-39,42, 
43,45, 46, 48-50,52 og 53), samt områder for konsentrert småhusbebyggelse (BK35,41,47 og 54) 
og tre lekeområder (Lek 5,6 og 9). Herøya kirke ligger på en høyde i området, og er i 
planforslaget satt av til offentlig/privat tjenesteyting kirke (KR1). Planforslaget foreslår å legge til 
rette for å beholde to eksisterende boligeiendommer i Fogtegata. Disse eiendommene ligger 
innenfor 100-metersbeltet fra Frierfjorden og er derfor en del av konsekvensutredningen. Med 
unntak av de tre nye lekeplassene, som også er en del av konsekvensutredningen, er dette en 
arealbruk som er i tråd med kommuneplanens arealdel.  

    

21. Utsnitt av planforslag 

Boligområdet er vestvendt og har gode solforhold, med utsikt mot Frierfjorden fra flere av 
eiendommene. Villabebyggelsen i området ble bygd hovedsakelig mellom 1930-tallet og 1950-
tallet og store deler av boligområdet er verdifull og sårbar da flere av boligene er bygget etter 
Hydros typetegninger. Nye tiltak må underordne seg dagens bebyggelse. Kirkehaugen ligger som 
en markert skogkledd høgde sentralt på nedre Herøya. Plasseringen av kirken med det høye 
tårnet i silhuett over furukronene er et karakteristisk landskapstrekk på stedet, og området er i 
planforslaget satt av til bevaring landskapsmiljø (H570).  
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Flere bygg og bygningsmiljø i området er av kulturhistorisk betydning, og disse er markert i 
plankartet som bevaring kulturmiljø (H570). Boligområdet omkring Haraldsgate og Damgata 
representerer mange ulike tidsepoker, og hadde tidligere viktige senterfunksjoner som del av det 
historiske lokalsenteret på Herøya. Andre verdifulle og svært sårbare boligmiljø er to husrekker i 
Torggata som er godt bevart. Felles for disse tre boligmiljøene er at de er meldt inn av 
Kulturminnevernet. Det ligger også to sefrak-registrerte gårdstun i dette boligområdet, det ene 
ligger i Kirkeåsvegen 9 og i Fogtegata 22. Begge gårdstunene forteller noe om den eldre historien 
på stedet før Hydro etablerte seg, og er en viktig del av stedets kulturmiljø. Andre bygg og 
bygningsmiljø med tilhørende eiendom som i planforslaget er foreslått satt av til bevaring 
kulturmiljø er Snorresgate 6 (gbnr 56/260), Damgata 6 (gbnr 56/76), Torggata 39 (gbnr 56/347) 
og de tre flermannsboligene med adkomst fra Myragata nord for vegen (gbnr 55/489, 55/491 og 
55/492). Herøya kirke fra 1957 fremstår som et monument i området, og er i planforslaget 
foreslått markert som bevaring kulturmiljø. Kirken er et signalbygg på grunn av sin arkitektur og 
sine identitetsskapende elementer. Planbestemmelsene gir videre krav om at byggene og 
bygningsmiljøene skal beholde sin autensitet med hensyn til fasade og omkringliggende eiendom.  
 
Planforslaget legger opp til ytterligere fortetting i deler av området som allerede er fortettet noe og 
som skiller seg ut fra den omkringliggende bebyggelsen. De konsentrerte boligområdene ved 
Gunnigata (BK35) og ved Torggata (BK41 og BK47) kan utvikles til en høyere utnyttelse enn 
dagens. Deler av bebyggelsen på disse områdene er allerede konsentrert, og det er derfor rom 
for ytterligere utvikling her. I tillegg er det i planforslaget foreslått ytterligere fortetting ved å fradele 
fem eiendommer. Tre av dem ligger i BF31 med adkomst fra Snorresgate og Gunnigata. Den 
fjerde ligger vest for Torggata med adkomst fra krysset Folkvanggata og Torggata, og den siste 
ved kanalen med adkomst fra Myragata. Ny bebyggelse kan med fordel terrengtilpasses slik at de 
tilpasses øvrig bebyggelse. 
 

  

22.  Herøya kirke  

Det er i dag et generelt underskudd på lekeplasser i området, og det er derfor lagt til rette for tre 
nye lekeplasser (Lek5, Lek 6 og Lek 9). Planforslaget foreslår å legge til rette for en lekeplass 
langs med Fogtegata (Lek6) og en mellom Bødkerkåsa og Torggata (Lek9). Lekeplassene er en 
del av konsekvensutredningen fordi den foreslås plassert innenfor 100-metersbeltet fra 
Frierfjorden og samtidig er en omdisponering fra friluftsområde til lekeplassområde.  
 
Planforslaget foreslår også å legge til rette for en lekeplass innenfor eiendommen som tidligere 
inneholdt en barnepark ved Damgata (Lek5). Lekeplassen er en del av konsekvensutredningen 
fordi den i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligformål. Eiendommen eies av Porsgrunn 
kommune. Med bakgrunn i at det er underskudd på lekeplasser i området per i dag samtidig med 
at behovet for barneparker i Porsgrunn kommune generelt er liten, foreslås det å avsette denne 
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eiendommen til lekeplass. Boligområdene nær de to andre foreslåtte lekeplassene har i dag også 
et underskudd på lekeplasser i forhold til dagens situasjon og krav i kommunens vedtekter. De 
foreslåtte lekeområdene Lek 6 og Lek 9 benyttes i dag i mindre grad av barn og unge på Herøya, 
men de grenser til større naturområder ved Bødkerkåsa som benyttes mye og har stor verdi som 
lekeområder for barn og unge på Herøya. Ved å etablere lekeplasser her vil verdiene for lek og 
fritid styrkes. For øvrig bør områder for lek ses i sammenheng med utvikling av BK35, BK41 og 
BK47 til konsentrert bebyggelse. Det er flere private veger i området, i tillegg til de kommunale 
samlevegene.  
 
6.3.1.9 Boligbebyggelsen nedre Herøya øst 
Boligbebyggelsen på Nedre Herøya består av eneboliger med eplehager og en del konsentrert 
bebyggelse. Boligområdet ligger nordøst i planområdet på de flatere partiene som grenser ned 
mot lokalsenteret langs Fjordgata i nord, kirkehaugen mot vest og Herøyavegen mot øst. 
Planforslaget foreslår å videreføre store deler av den frittliggende eneboligbebyggelsen (BF51,57-
59,61-64), samt områder for konsentrert småhusbebyggelse (BK55,60,65-67), blokkbebyggelse 
(BB56) og to nye lekeområder (Lek 8 og Lek11). Planforslaget foreslår også å legge til rette for at 
bekken som går fra Bakkedammen kan gjenåpnes på enkelte partier gjennom boligområdet og at 
det også legges til rette for grønnstruktur i form av naturområder og tursti omkring bekkedraget. 
Med unntak av dette nye naturområdet, som inngår som en del av konsekvensutredningen, er 
dette en arealbruk som er i tråd med kommuneplanens arealdel.  
 

 
 

23. Utsnitt av planforslag.  
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24. Utsnitt av planforslag.  

Boligområdet ligger på en flate og har gode lys og solforhold. Bebyggelsen i området ble bygd 
hovedsakelig mellom 1930-tallet og 1950-tallet og store deler av boligområdet er verdifullt og 
sårbart da flere av boligene er bygget etter Hydros typetegninger. Nye tiltak må underordne seg 
dagens bebyggelse. Det er ingen overordna landskapselementer på denne delen av Herøya, men 
området grenser til Kirkehaugen som er et karakteristisk landskapstrekk på stedet.  
 
Flere bygg og bygningsmiljø i området er av kulturhistorisk betydning, og disse er markert i 
plankartet som bevaring kulturmiljø (H570). Bygningsmiljøet sør for Myrvanggata (deler av BF59) 
er et helhetlig og i stor grad autentisk boligkvarter som i planforslaget er markert som bevaring 
kulturmiljø (H570) for å beholde et godt eksempel fra denne epoken. Andre bygg av 
kulturhistorisk interesse er Myrvanggata 14 (gbnr 55/87), Myrvanggata 18 (gbnr 55/102) og 
Myragata 28 (gbnr 56/351), som i planforslaget er foreslått satt av til bevaring kulturmiljø (H570). 
Planbestemmelsene gir videre krav om at byggene og bygningsmiljøene skal beholde sin 
autensitet med hensyn til fasade og omkringliggende eiendom.  
 
Planforslaget legger opp til fortetting i deler av området som allerede er fortettet noe og som 
skiller seg ut fra den omkringliggende bebyggelsen. Boligbebyggelsen ved Myragata (BK55 og 
BK60) og ved Birkebeinergata (BK65-67) kan utvikles til en høyere utnyttelse enn dagens. Deler 
av bebyggelsen på disse områdene er allerede konsentrert, og det er rom for ytterligere utvikling 
her. I Myrvanggata foreslås det en tettere utnyttelse ved å legge til rette for blokkbebyggelse 
(BB56). Tiltaket må ses i sammenheng med utviklingen av lokalsenteret i Fjordgata. En ubebygd 
eiendom i Myragata (gbnr 55/53) er mulig å utvikle, men tiltak mot støy må vurderes da denne 
ligger i gul støysone fra Herøyavegen. Flere eiendommer som grenser mot Herøyavegen ligger i 
gul støysone og stedvis i rød støysone, og disse er i planforslaget foreslått satt av til område for 
angitt bebyggelse og anleggsformål (AB6). Målet med formålet er å skjerme bakenforliggende 
bebyggelse mot støy, samt å dempe barrierevirkningen fra Herøyavegen. Vegetasjonsskjerm i 
form av voll eller liknende må vurderes før større tiltak finner sted. Planbestemmelsene gir videre 
krav om tiltak mot støy og arealbruk.  
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25. Tomannsbolig i Myrvanggata 

Det er i dag et generelt underskudd på lekeplasser i området, og det er derfor lagt til rette for to 
lekeplasser (Lek8 og Lek11). Lekeplassen ved Birkebeinergata (Lek 8) er en eksisterende 
lekeplass med behov for opprusting, mens lekeplassen ved Kirkehaugen (Lek11) er tre tidligere 
ubebygde eiendommer foreslått satt av til lekeplass. Kirkehaugen benyttes i stor grad av barn og 
unge i området, og ved å etablere lekeplass her vil verdiene lek og fritid styrkes. For øvrig bør 
områder for lek ses i sammenheng med utvikling av BK55, BK60, BK65-67 og BB56 til 
konsentrert bebyggelse.  
 
Det er flere private veger i området, i tillegg til de kommunale samlevegene. Planforslaget legger 
opp til at adkomst til området skjer fra Klevstrandkrysset eller krysset ved Bakkedammen. 
Adkomsten fra Herøyavegen til Gunnigata er foreslått sanert. 
 
6.3.1.10 Transformasjonsområde ved Herøyahuset 
Herøyahuset med omkringliggende områder er i planforslaget foreslått satt av til områder for 
barnehage, undervisning, forsamlingslokale, administrasjon og idrettsstadion med idrettshall 
(KBA1 og 2). Arealene i planforslaget er store nok til å ta i mot den fremtidige veksten 
planforslaget legger opp til, enten det bygges ny barneskole eller etableres et nytt oppvekstsenter 
på Herøya. Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, hvor området er avsatt til 
idrett, park, offentlig virksomhet og boliger og inngår derfor i konsekvensutredningen. 
 
Området ligger åpent til syd for Fjordgata. Terrenget er relativt flatt, og det er ingen 
landskapstrekk som skaper skygge i området. Landskapet i området har verdi sett i forhold til det 
åpne landskapsrommet rundt Herøyahuset, med idrettsplassen, nærheten til de åpne områdene 
ved Fjordgata, de grønne områdene langs kanalen, i tillegg til kirkehaugen som danner en romlig 
avgrensning mot sørøst. Ved gjennomføring av nye tiltak er det viktig å ta hensyn til 
landskapsrommet i forkant av Herøyahuset med tanke på bygningers plassering, byggehøyder og 
byggevolumer. Ny bebyggelse må også ivareta viktige siktakser og grøntdrag, samt fremheve og 
ivareta kanalen med omkringliggende parkdrag.  



 47

 

26. Utsnitt av planområdet  

Herøyahuset er en bygning med bevaringsverdi. Herøyahuset er et identitetsskapende element 
på Herøya og regnes som ett av Herøyas 4 monumentalbygg. De øvrige monumentalbyggene er 
Adminiet, Herøya Kirke og Hybelhuset. Den karakteristiske delen av Herøyahuset er derfor i 
planforslaget foreslått som bevaring kulturmiljø (H570), hvor husets fasade mot Torggata og mot 
nord skal bevares. Dette betyr at det i planforslaget legges til rette for at det kan bygges tilbygg 
inntil Herøyahuset, men at dette skal understreke og underordne seg Herøyahusets tidstypiske 
arkitektur. Planbestemmelsene setter videre krav om at bebyggelse for øvrig i området skal vise 
hensyn til Herøyahuset og omkringliggende idrettsanlegg sin betydning for Herøya som sted. Det 
er lagt inn krav om godkjent detaljreguleringsplan for området dersom større tiltak utover tilbygg 
av eksisterende bygningsmasse skal utføres innenfor området.  
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27.  Herøyahuset  

Planforslaget legger til rette for ny lokalitet for skole innenfor planområdet. Området er verdifullt 
som fremtidig skoleområde sett i forhold til sin sentrale beliggenhet på Herøya og nærhet til større 
boligområder og friluftsområder. Området ligger også nær større adkomstveger som Fjordgata og 
Torggata som vil sikre en god tilgjengelighet til skolen. Det foreslåtte skoleområdet er på ”riktig” 
side av de store hovedvegene sett med hensyn på trygg skoleveg. En flytting av skolen medfører 
at færre barn må krysse Herøyavegen og Fjordgata, og risikonivået i forhold til dagens situasjon 
senkes når det gjelder trygg skoleveg. En omdisponering av området øker samtidig 
tilretteleggingen for lek i området, og barn og unge kan dermed få tilgang til et større lekeområde 
utenom åpningstidene til den vanlige skoledriften. 
 
Området er i dag delvis opparbeidet til idrettsanlegg med fotballbane, løpebaner og idrettshall, og 
har høy verdi for lek og fritid. Planforslaget legger til rette for å videreføre denne aktiviteten ved å 
etablere et idrettsanlegg i nærheten av skoleområdet, et tiltak som vil være et positivt grep for 
lokalsamfunnet på Herøya. Dagens idrettsanlegg eies av Herøya Bedriftsidrettslag, og ny bruk 
forutsetter et eiendomsskifte. Herøya Bedriftsidrettslag kan etablere seg på nytt område avsatt til 
park i reguleringsplan for Gunnekleivfjorden, mens Herøya Idrettslag benytter det nye 
idrettsanlegget ved Herøyahuset erstatningsareal for dagens idrettsområde nord for Fjordgata. 
Samfunnsmessig medfører tiltaket i planforslaget positive konsekvenser. For det første slipper 
barn og unge å krysse Fjordgata for å nå sine fritidsaktiviteter, og i tillegg kan de store arealene til 
Herøya Idrettsforening nord for Fjordgata benyttes til lokalsenter med tilhørende fasiliteter. 
Adkomstveger og interne veger må løses i detaljreguleringen av området.  
 
6.3.1.11 Adminiet og transformasjonsområdet ved båthavna i Frierfjorden 
Adminiet med tilhørende parkområdet er Hydros representasjonsbolig på Herøya og benyttes i 
dag både til representasjon, møtevirksomhet og hotell. Småbåthavna rett syd for Adminiet er i 
bruk, men har behov for en tilpasning til dagens standarder og behov. Områdene ved Adminiet og 
båthavna ved Frierfjorden er i planforslaget foreslått avsatt til områder for næring i form av bolig, 
hotell, servering, kontor, turveg, småbåthavn og næring i tilknytning til småbåthavna (AN1, BF44, 
ASV1 og ASV2, SH1, AB2 og AB3). Dette er en endring av arealbruk i forhold til 
kommuneplanens arealdel og godkjent reguleringsplan for området, der områdene er avsatt til 
allmennyttig formål, bolig, og eksisterende og fremtidig småbåthavn. 
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28. Utsnitt av planområdet 

Med sitt vakre parkanlegg rundt historiske bygninger og med sin nærhet til Frierfjorden og 
industriområdene på Herøya, oppfattes landskapet ved Adminiet som kontrastfylt i spennet 
mellom kulturhistoriske anlegg som brytes opp av dramatiske moderne industrianlegg og det 
store åpne fjordpartiet med skipstransport og industrialisering. Dette, sett i sammenheng med 
bevaringsverdig bebyggelse, gjør landskapet svært verdifullt og svært sårbart. Bebyggelsen som 
er bevaringsverdig består av tre bygg; Admini, direktørbolig og Casino. Området som helhet er 
viktig, identitetsskapende og godt bevart, og er i planforslaget foreslått til bevaring kulturmiljø 
(H570). I tillegg er dammen mellom Adminiet og Frierfjorden viktig for landskapet, og er foreslått 
som bevaring naturmiljø (H560). Planforslaget gir ingen konsekvenser i forhold til 
landskapsuttrykket på området ved Adminiet. En omgjøring fra Allmennyttig arealbruk til arealbruk 
for næringer som hotell, servering og kontor vil ikke gi noen konkrete endringer av stedet.  
 

 

29. Adminiet på Herøya 
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Planforslaget legger videre til rette for boliger og næring i form av hotell og servering i to 
bygningsvolumer, i tillegg til næringsvirksomhet i forbindelse med båthavnas funksjon. I tillegg 
foreslås det arealer til kombinert bolig, næring, båthavn og tursti nord for de to foreslåtte byggene. 
Det er i planforslaget satt krav om detaljreguleringsplan ved utvikling av dette området til annet 
enn utvidelse av båthavnen.  
 
Bygningsvolumene som er foreslått ligger i forlengelsen av aksen som går fra kirken og ut i 
Frierfjorden og ligger som en forlengelse av aksen som ble tegnet av Sverre Pedersen i planen 
han utarbeidet for Herøya i 1927. Deler av aksen er gjenbygget av hus, men den kan tydelig sees 
i landskapet på strekningen fra Torggata og vestover langs med Axel Auberts gate. For å 
forsterke aksens grønne preg foreslås det i planforslaget å sette av arealer til en trerekke langs 
med den søndre delen av gata. Den foreslåtte bebyggelsen utfordrer landskapsbildet i området. 
Det er derfor krav om detaljplan som dokumenterer landskapsbildet i området. Det må også stilles 
høye krav til bebyggelsens arkitektur. 
 

 

30.  Snitt av foreslåtte byggehøyder for område 6 sammenliknet med eksisterende bygninger og terreng. 

Det laveste av de to foreslåtte bygningene ligger som en forlengelse av terrenget i Axel 
Aubertsgate, med en høydeforskjell på 8-9 meter ned til havnivå. Det høyeste av de foreslåtte 
byggene ligger som en forlengelse av kirkeaksen. Bygget, som ligger utenfor dagens strandlinje, 
foreslås med en maks høyde på 40 moh. Dette er 14 meter lavere enn øverste punkt på 
kirketårnet til Herøya kirke. Tårnbygget ligger i akse med Kirketårnet og har en underordnet 
beliggenhet i forhold til kirkens høyde. Volumene til de nye byggene er dominerende sett i forhold 
til omkringliggende villabebyggelse i øst, men er underordnet de spektakulære bygningsvolumene 
som ligger inne på Herøya Industripark rett nord for småbåthavna. Skissen nedenfor viser de nye 
byggene sammenliknet med Amoniakktanken på Herøya Industripark og med Hydrohallen 
(idrettshall). 
 

 

31. Snitt av foreslåtte byggehøyder for område 6 sammenliknet med amoniakktanken (h=42moh og 
Hydrohallen h=11moh) 

Planforslaget utfordrer de lokale landskapsverdiene med hensyn til byggevolumer, byggehøyder 
og plassering i kirkeaksen, men de overordnede landskapstrekkene som nærhet til Herøya 
Industripark, kaianlegget inne på industriområdet og Frierfjorden gjør at det kan forsvares å legge 
til rette for bebyggelse som foreslått. Det blir i planbestemmelsene satt krav om at tiltaket gis en 
arkitektur som fremhever byggets beliggenhet og tilhørighet. 
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Planforslaget legger videre opp til at større grøntdrag og andre områder som er viktige for 
friluftsliv i dag beholdes og utvikles videre i planen. Startpunktet til Frierstien, kyststien fra Herøya 
til Brevik, skal knyttes tettere opp til de grønne områdene ved Adminiet og kanalen. 
Friluftsområdet Bødkerkåsa ligger langs kyststien rett sør for småbåthavna. En utvikling av de 
grønne nærområdene kan medføre økt slitasje på kalklav funnet på kalkberg i området, og ved 
opparbeidelse av turstier er det foreslått krav om at disse legges utenom berørte områder. 
Planforslaget foreslår et rekkefølgekrav om at tursti fra Adminiet og frem til og med startpunkt for 
Frierstien skal være opparbeidet før boliger ved småbåthavna kan tas i bruk. En opparbeidelse av 
turstien skal vises i landskapsplan for området. 
 
Området benyttes lite til lek og rekreasjon av barn og unge på Herøya i dag, og området har et 
potensial til å bli benyttet mer. Planforslaget foreslår å legge til rette for ett nytt lekeområde ved 
kanalen (Lek12). Ved en utvikling av boligområdet ved småbåthavna med mellom 100 og 200 
boliger øker befolkningen i området med mellom 200 og 400 mennesker, hvorav 20-50 av disse 
potensielt vil være barn og unge. Krav til nærlekeplass må løses innenfor byggeområdet, samtidig 
som det foreslås et rekkefølgekrav til opparbeidelse av et nærmiljøanlegg i Axel Aubertsgate i 
forbindelse med utvikling av området og før nye boliger tas i bruk.  
 
En utbygging vil øke trafikken i planområdet, og det er i planforslaget lagt opp til en opprusting av 
hovedadkomsten til området, som vil være via krysset Fjordgata x Torggata, opp Torggata og 
videre inn Axel Aubertsgate. Det er også mulig å nå området via rundkjøringa vest for kanalen og 
forbi Adminiområdet. En flytting av skolen til området rundt Herøyahuset fører til at barna på 
området får en kort og sikker skoleveg. For øvrig beskrivelse av veg vises det til kapittel for 
samferdselstrafikk og teknisk infrastruktur.  
 
6.3.1.12 Sentrumsområde ved Fjordgata 
Det store transformasjonsområde ved Fjordgata ligger på en flate mot Gunnekleivfjorden, og 
deler av området er utfyllingsområder med lav utnyttelse. Utsikten preges av vannspeilet til 
Gunnekleivfjorden og de dramatiske kleivene (stupene) i øst og industrien mot vest. Med sans for 
dramatikk kan utsikten fra området regnes som spektakulær og ha en høy verdi. Området er i 
planforslaget satt av til sentrumsområder (S4-11). Det er også i planforslaget foreslått et turdrag 
som legges ut mot Gunnekleivfjorden (ASV3-6), samt arealer til småbåthavn (SH2) og park nær 
utløpet av Kanalen (P3). Det åpnes opp for en viss utfylling av vannområdene ut mot 
Gunnekleivfjorden. Det legges også til rette for å innlemme en rekke frittliggende eneboliger og 
tomannsboliger langs med Myrvanggata i sentrumsområdet (S5 og S6), og omdisponere området 
fra boligbebyggelse til sentrumsbebyggelse. Planforslaget setter krav om detaljreguleringsplan 
ved utvikling av de foreslåtte sentrumsområdene. Sentrumsområdet er utvidet i forhold til 
kommuneplanens arealdel, og en del av konsekvensutredningen. 
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32. Transformasjonsområde ved Fjordgata 

Landskapet i områdene rundt Fjordgata har verdi som mindre verdifullt og er mindre sårbart for 
inngrep, men området danner et landskapsrom omkranset av de omkringliggende skrentene, 
Gunnekleivfjorden, Kanalen og industribebyggelsen i vest. Deler av området ligger også som en 
forlengelse av aksen sett fra kirken og grøntdraget fra Kirkeskogen. Historisk gikk strandlinja 
opprinnelig ved Fjordgata, men utfyllinger etter 1950-tallet har utvidet området mot nord. 
Planforslaget og planbestemmelsene legger til rette for å kunne åpne gjenlukkede bekker i 
området, samt trekke vannet inn mellom ny bebyggelse tenkt ytterst mot Gunnekleivfjorden ved å 
omforme dagens strandlinje og vurdere kanaler inn i området. Hele området ligger under kote 2,9 
som er kote for faresone flom (kode 320). Nye tiltak i byggeområdet må anlegges slik at disse 
ikke skades ved vanninntrenging. Nye bygninger må også vise landskapshensyn med tanke på 
byggehøyder og byggevolumer for å ivareta og spille på lag med de overordna 
landskapstrekkene, samt at siktakser og grøntdrag ivaretas. Det må også tas hensyn til 
byggehøyder på de omkringliggende industriområdene. En konsekvens av dette er at den nye 
bebyggelsen kan få større bygningsvolum og høyere byggehøyder enn om nærheten til industrien 
ikke var til stede. 
 

 

33. Transformasjonsområde sett fra Gunnekleivfjorden  

 
Det er ikke noen bygninger med kulturhistorisk verdi i dette området, og ingen bygg er foreslått 
merket med bevaring kulturmiljø. De frittliggende eneboligene og tomannsboligene i Myrvanggata 
(S5 og 6) grenser til et bevaringsverdig kulturmiljø, og det må tas hensyn ved utvikling av dette 
området. I planforslaget tillates det boliger i alle etasjer utenom 1. etasje i fasader vendt ut mot 
Fjordgata, mens fasader som vender mot Myrvanggata kan inneholde bolig i alle etasjer. For å 
ivareta verneinteressene til øvrig bebyggelse i Myrvanggata må ny bebyggelse settes opp i maks 
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3 etasjer der øverste etasje er inntrukket. Byggegrense må også trekkes inn på eiendommen slik 
at det skapes et rom mellom ny og gammel bebyggelse.  
 

 

34. Snitt av bebyggelsesstrukturen innenfor område 4. 

Det stilles krav om detaljreguleringsplan for dette området og denne må utarbeides i samråd med 
kulturminnemyndighetene. 
 
Planforslaget foreslår en høyere utnyttelse enn dagens bruk, med volum og byggehøyder 
tilpasset det eksisterende boligområdet på Herøya og industrien på Herøya Industripark. 
Bebyggelsen langs med Fjordgata bør være av en karakter som bygger opp under gateløpet. 
Inntrukne øverste etasjer kan tilrås. Planforslaget gir føringer om en maks byggehøyde på 4 
etasjer i deler av området bygget oppå et justert terrengnivå. For øvrig må byggehøyder med mer 
dokumenteres gjennom en detaljreguleringsplan. Området har et potensial til å romme mellom 
250 og 500 nye boliger. Dette vil gi en økning i befolkningen på mellom 500 og 1000 personer i 
områdene ved Fjordgata, og opp mot 100 nye barn i skolepliktig alder. 
  
Områdene nær Fjordgata ligger i gul støysone og tiltak innenfor gul støysone må utføres i bygg 
slik at bebyggelse for varig opphold med tilhørende uteoppholdsarealer ikke befinner seg innenfor 
denne støysonen. De delene av området som grenser mot Herøyavegen kan vurdere støyvoll 
som skjermingstiltak hvor denne kan være en del av et grøntdrag langs vegen.  
 
Det går to høyspentledninger fra Stridsklev, over Klevstrandkrysset og tvers over den østre delen 
av området og videre til Herøya industripark. I kommuneplanens arealdel er det lagt inn krav om 
at ingen bygninger for bolig eller institusjon skal settes opp innenfor et strålingsfelt på 
0,4mikrotesla (uT). Spenningsfeltet på 0,4mikrotesla vil kunne strekke seg 45m ut på hver side av 
høyspentledningene. I tillegg opererer Statnett som eier linjene med et fareområde (klausulert 
byggeforbudsbelte) under sine kraftlinjer på 62 meter. I planforslaget er det tatt hensyn til dette 
ved at det klausulerte byggeforbudsbelte på 62 meter er foreslått til kombinert formål for 
samferdselsanlegg eller annen teknisk infrastruktur (som for eksempel parkeringsplass), og ingen 
byggeformål for bolig og institusjon mellom 17m og 45m fra senterlinje av ledningene. Nord for 
kraftlinjene er det i planforslaget lagt til rette for et kombinert byggeområde (AB5) hvor blant annet 
roklubben kan etablere seg. Området grenser til robanen på Gunnekleivfjorden.  
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35. Høyspentlinjen på nedre Herøya  

Med unntak av dagens idrettsområde og barnehagen i Fjordgata mangler dette området 
lekeplasser for barn. Planforslaget foreslår å legge til rette for at dagens barnehage i Fjordgata 
kan utvides ved behov. En omdisponering av området øker tilretteleggingen for lek i området, og 
barn og unge kan dermed få tilgang til et større lekeområde utenom barnehagens åpningstider. I 
planforslaget er samtidig dagens idrettsområde foreslått flyttet til nytt område for skole ved 
Herøyahuset, og et nytt senterområde er foreslått der dagens idrettsanlegg med fotballbane, 
ballbinge og klubbhus ligger. Denne omreguleringen medfører at arealer for lek må avklares i 
detaljreguleringen av områdene. De store arealene til Herøya Idrettsforening kan benyttes til 
lokalsenter med tilhørende fasiliteter, et tiltak som vil løfte lokalsamfunnet på Herøya i en positiv 
retning. 
 
For å ta imot den befolkningsveksten som planforslaget legger opp til er det i planforslaget 
foreslått trafikksikkerhetstiltak som opparbeidelse av miljøgate i Fjordgata og rundkjøring med 
tilhørende undergang i Klevstrandkrysset. En opparbeidelse av Klevstrandkrysset med trygge 
krysninger for gående og syklende samt gode forbindelser mellom område 1 og Klevstrand skole 
vil senke risikonivået i trafikken. Se kapittel om samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for 
detaljer om veg. 
 
Planforslaget legger til rette for at lokalsenteret skal kunne knytte seg tettere til de kvalitetene 
Gunnekleivfjorden gir, blant annet er det foreslått å etablere en god turveg langs med fjorden fra 
Herøyakanalen til Klevstrand. Tiltaket vil gi en positiv konsekvens for friluftslivet innenfor 
planområdet. Tilgjengeligheten til grønnstrukturen økes og nye turområder og friområder 
etableres på arealer som i dag har ingen eller liten verdi for friluftsliv.  
 
6.3.1.13 Transformasjonsområde ved Klevstrand 
Transformasjonsområdet ligger øst i planområdet nordøst for Klevstrandkrysset. Området 
omfatter områdene som i dag er i kommunalt eie og benyttes til Klevstrand skole, samt en rekke 
med eneboliger rett sør for skolen og et næringsområde hvor det i dag ligger en matbutikk, grill og 
sykkelbutikk. Mot Herøyavegen er det et ubebygd areal. 
 
Planforslaget foreslår å beholde skolens virksomhet i området, i tillegg til at nye skolearealer 
foreslås på en annen lokalitet i planen. Planforslaget legger videre til rette for en endring av 
arealbruken ved skoleområdet slik at arealene også, eller i stedet for, kan benyttes til 
tjenesteytende virksomhet som sykehjem og omsorgsboliger i kombinasjon med øvrige boliger. 
Planforslaget foreslår videre å beholde dagens eneboligbebyggelse, og at disse arealene som 
ligger syd for Klevstrand skole kan benyttes til en kombinasjon av boliger og næring. Området på 
begge sider av Flåttenbakken helt syd i området foreslås kun til næring og annen veggrunn på 
grunn av nærheten til høyspentlinjen. Totalt kan det være snakk om opp til 150 nye boliger 
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innenfor området. Dette er en arealbruk som ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel, og 
området inngår i konsekvensutredningen.  
 

                

 

36. Utsnitt av planområdet 

Området ligger delvis på et oppfyllingsareal, og opprinnelig strandlinje gikk der Fjellygata går i 
dag. Oppfyllingen er skjedd etter ca. 1950. Landskapet innenfor området har en verdi sett i 
forhold til de omkringliggende fjellskråningene, Gunnekleivfjorden og industribebyggelsen i vest. 
Selv om enkelte av eneboligene regnes som verdifulle for Herøya som sted, er det ingen bygg av 
kulturhistorisk verdi i området.  
 
Planforslaget legger til rette for en utbygging som er vist i planen, og som vil gi konsekvenser i 
forhold til landskapsuttrykket på stedet. Det er derfor nødvendig at tiltak viser landskapshensyn 
med tanke på byggehøyder og byggevolumer for å ivareta og spille med på de overordnede 
landskapstrekkene. Bebyggelsen må formes slik at den bygger opp under landskapets karakter, 
og kan med fordel trappes opp i byggehøyde opp mot bakenforliggende skråninger, samt legges i 
en øst-vest-retning. Området ligger i dag vestvendt og med nærhet til Gunnekleivfjorden, og har 
et potensial til å knyttes enda sterkere til vannspeilet enn dagens situasjon. Denne tilknytningen 
kan skje gjennom en bevisst holdning til gjenåpning av bekkedrag, styring av vegetasjon og 
trerekker og gjennom utformingen av bebyggelsen i området. 
 
Fremtidig bebyggelse innenfor området bør planlegges under ett, men planforslaget setter som et 
minimumskrav i bestemmelsene at større delområder innenfor området sees på som en helhet. 
Bestemmelsene må derfor gi krav om detaljplan for større delområder dersom det ønskes 
gjennomført større tiltak innenfor området. De landskapsmessige konsekvensene for området er 
utfordrende i og med at ethvert tiltak vil endre landskapets karakter, og planforslaget gir føringer 
om en maks byggehøyde på maks kote 19 i søndre del av området og maks kote 24 i den nordre 
delen. For øvrig må byggehøydes variasjon og konsekvens på landskapsbildet dokumenteres 
gjennom en detaljreguleringsplan. Se for øvrig i planbestemmelsene om krav til tiltak mot støy fra 
Herøyavegen.  
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Området er i dag delvis opparbeidet til skole med tilhørende uteområder, og området har av den 
grunn høy verdi for lek og fritid. Planforslaget legger opp til en høyere utnyttelse enn dagens, og 
det settes som krav at nye byggeområder må erstatte lekearealer som fjernes. Nye områder for 
lek ses i sammenheng med utviklingen av området.  

 

37. Klevstrand Skole 

En utbygging innenfor området vil medføre en økt befolkning på Herøya, og planforslaget viser til 
trafikksikkerhetstiltak som opparbeidelse av miljøgate i Fjordgata og rundkjøring med tilhørende 
undergang i Klevstrandkrysset. En opparbeidelse av Klevstrandkrysset med trygge krysninger for 
gående og syklende samt gode forbindelser mellom området ved Klevstrand skole og 
sentrumsområder vil senke risikonivået i trafikken. Tilgjengeligheten til grøntområdene ivaretas 
ved å legge til rette for gode gangforbindelser langs med vegnettet. Adkomst til området skjer fra 
Flåttenbakken, men detaljer for interne veger må avklares i detaljreguleringsplanen for området.  
 
6.3.1.14 Boligbebyggelsen ved Fjellygata 
Boligbebyggelsen ved Fjellygata er et etablert boligområde helt nordøst i planområdet, og består 
av eneboliger på grønne tomter. I planforslaget videreføres den frittliggende bolighusbebyggelsen 
(BF97-99, 101 og 102), samt et mindre område avsatt til konsentrert  
småhusbebyggelse (BK100). Dette er en arealbruk som er i tråd med kommuneplanens arealdel.  
 

 

38.     Utsnitt av planforslaget        
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Området ligger solrikt og vestvendt til med utsikt mot Gunnekleivfjorden og Herøya Industripark. 
Villabebyggelsen i området er klart avgrenset mot Herøyavegen i vest og mot skrenten i øst, og 
består av mange fine og godt bevarte hus. Nye tiltak må underordne seg dagens bebyggelse. 
Sett fra Gunnekleivfjorden er boligene rammet inn av skrenten opp mot Flåtten og som er en del 
av et svært sårbart og svært verdifullt landskapselement. Det er ingen bygg av kulturhistorisk 
betydning i området.  
 

 

39. Boligområdet i Fjellygata  

Området er et mulig sted for innslaget til Herøyatunnelen, og det er av denne grunn ikke lagt til 
rette for ytterligere fortetting i området. En tunnel ligger inne i fase 2 i Konseptvalgutredning 
(KVU) Grenland, og påbegynnes tidligst i 2016 avhengig av byutvikling, trafikkvekst og 
økonomisk utvikling.  
 
Det er i dag et generelt underskudd på lekeplasser i området, men planforslaget legger ikke opp 
til nye lekeplasser på grunn av at dette er et etablert boligområde uten rom for ytterligere 
fortetting. Alternative lekeplasser for barn og unge i dette boligområdet er utearealene til 
Klevstrand skole.  
 
Det er flere private veger i området, i tillegg til de kommunale samlevegene. Planforslaget legger 
opp til at krysset fra området ut i Herøyavegen saneres, og at adkomst til boligene skjer via 
Klevstrandkrysset. Tiltaket vil redusere trafikken forbi skoleområdet og gjennom boligområdet, og 
bidra til et mer trafikksikkert utemiljø. Se kapittel om samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
for mer detaljert beskrivelse av veg 
 
6.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – pbl § 12-5.2 
Veg 
Dagens situasjon langs med Herøyavegen og deler av Fjordgata oppleves som farlig og utrygg av 
barn og unge på Herøya. Flere steder er kurvaturen uoversiktlig, og en rekke avkjørsler til private 
eiendommer langs Herøyavegen bidrar til å øke risikobildet. I tillegg har flere av de interne 
samlevegene en unaturlig bredde sammenliknet dagens med befolkningsgrunnlag og 
trafikksituasjon. Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at flere boliger langs de mest 
trafikkerte veiene ligger i gul støysone, og enkelte boliger langs Herøyavegen ligger også i rød 
støysone. Planforslaget foreslår å legge til rette for en justert versjon av dagens vegnett i 
planområdet, samt å legge til rette for en ny samleveg øst for Herøyavegen.  
 
Forslag til tiltak medfører sanering av en rekke av dagens avkjørsler langs Herøyavegen, samt 
fjerning av enkelte hus. Adkomst til boligområdene fra Herøyavegen er i planforslaget foreslått via 
rundkjøringen ved Stridsklev, krysset ved Bakkedammen, kryss ved Baglergata, og via 
Klevstrandkrysset. Eiendommer som mister dagens avkjørsel er i planforslaget enten fjernet 
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grunnet utvidelse av total vegbredde eller gitt ny adkomst fra andre veger. Som erstatning for 
sanerte avkjørsler langs boligområdet øst for Herøyavegen fra Skrapeklev til Klevstrandkrysset er 
det foreslått å etablere en ny samleveg langs Herøyavegen på deler av strekket. Tiltaket berører 
flere eiendommer langs vegen i varierende grad, og særlig vest for vegen, men totalsituasjonen 
langs vegen blir bedre med tanke på trafikksikkerhet, sikker skoleveg og støy.  
 

 

40. Snitt av Herøyavegen  

Ved å sanere avkjørsler og redusere adkomsten til boligområder til fire kryss endres dagens 
trafikkbilde, og flere mindre veger er i planforslaget foreslått som nye private veger. Dette vil stort 
sett være blindveger uten vendehammer beregnet for de få eiendommene som har sin avkjørsel 
til denne gata. Krysset ved Vinjesgate og Herøyavegen er i dag trafikkfarlig, og er i planforslaget 
foreslått sanert. Ny adkomst er tenkt via Baglergata, hvor tiltak på å knytte de to gatene sammen 
må prosjekteres mer i detalj. 
 
Gang og sykkel 
Planforslaget å legge bedre til rette for gående og syklende i området enn dagens situasjon. Flere 
steder avviker gang- og sykkelveger og fortau fra ønskelig standard, og planforslaget har lagt inn 
forslag til endringer som tilfredsstiller dagens standarder og behov. Alle eksisterende fortau er 
foreslått regulert med en bredde på 2.5 meter, slik at drift (som snørydding) og vedlikehold skal 
kunne gjennomføres på en tilfredsstillende måte.  
 
To av hovedrutene for sykkel i plan for Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland går gjennom 
planområdet. Den ene ruten (rød rute) følger Herøyavegen og forslag til tiltak i sykkelplan (R2-7) 
er foreslått videreført i planforslaget for områdeplan Herøya. Dette innebærer å etablere en 
sammenhengende gang og sykkelveg fra Klevstrandkrysset til Bakkedammen. I dag er det et 
fortau på strekningen. Forslag til tiltak medfører at vegen utvides mot vest, og at flere avkjørsler 
og hus i fremste rekke må fjernes. Tiltaket ses på som positivt for gående og syklende da det vil 
bedre forholdene for skolebarn som bruker Herøyavegen som skoleveg, og for syklister som i dag 
deler et smalt fortau med gående. Det foreslås også å etablere gang- og sykkelveger med grønne 
rabatter mot kjørebanen i Gunnigata og Østlivegen. Vegene er i dag brede gater som fremstår 
som lite imøtekommende for gående og syklister, og forslag til tiltak vil i større grad prioritere 
myke trafikanter.  
 
Sykkelfelt er foreslått etablert i Fjordgata fra Klevstrandkrysset til Herøyakanalen, og i Sam Eydes 
gate og Kr. Birkelandsgate fra Bakkedammen til Fjordgata. Tiltaket bygger opp under tiltak i plan 
for Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland på blå hovedrute, og er med på å styrke sykkelens 
posisjon som transportmiddel på og gjennom Herøya.  
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41. Snitt av Kr. Birkelandsgate 

Planforslaget foreslår ny rundkjøring med tilhørende undergang nord for Klevstrandkrysset. 
Tiltaket sikrer gående og syklende en trygg kryssing av Herøyavegen, og binder skoleområdet 
sammen med boligområdet på Herøya på en bedre måte enn dagens situasjon. Etablering av 
holdeplasser på begge sider av vegen ved undergangen er også foreslått.   
 
Kollektivtransport med buss og bane  
Kollektivtilbudet på Herøya i dag består av to metrobusslinjer. M1B ene følger Herøyavegen fra 
Skrapeklev til Øykast, mens M1A andre følger Herøyavegen til Klevstrandkrysset og svinger inn 
Fjordgata og forbi Herøya Industripark. Planforslaget legger opp til en videreføring av tilbudet, i 
tillegg til en generell oppstramming av dagens holdeplasser. Som prinsipp legger planforslaget 
opp til at holdeplasser skal være plassert på samme sted på hver sin side av vegen, de skal være 
universelt utformet og ta hensyn til gående og syklende. I planforslaget er de plassert slik at de gir 
et best mulig tilbud for innbyggerne på Herøya. Foreslåtte plasseringer er ved bakken i 
Skjelsviksdalen, Skrapeklev, Bakkedammen, Vinjesgate, Klevstrandkrysset, samt Fjordgata.  
 
Det er også tenkt en omlegging av M1A slik at denne tar av ved Bakkedammen og kjører 
gjennom boligområdet vest på Herøya, slik tidligere pendelbuss gjorde. Forutsetningen er at 
krysset ved Bakkedammen må utbedres slik at dagens busser klarer kurven på en trafikksikker 
måte. Holdeplasser er tenkt i Gunnigata og Torggata, og tiltaket gir flere av beboerne på Herøya 
et bedre kollektivtilbud enn dagens situasjon.  
 
Planforslaget legger også til rette for bybane i området ved å forlenge dagens regulerte trase fra 
Herøya Industripark over kanalen til Fjordgata. Bybane i Grenland er utredet så sent som i 2008, 
og rapporten anbefalte å etablere en bybane som i første fase skulle starte i Skien sentrum og 
ende ved kanalen på Herøya Industripark. Kundepotensialet til en eventuell bybane har endret 
seg siden 2008. Ved en utfylling av Gunnekleivfjorden og opp til 3000 nye arbeidsplasser på 
Herøya Industripark og en utvikling av boligområdene på Herøya med opp til 2000 nye 
innbyggere øker behovet for et tilfredsstillende kollektivtilbud i bydelen. Planforslaget skal være 
fremtidsrettet og miljøvennlig, og foreslår å møte denne utfordringen ved å legge til rette for en 
forlengelse av bybanen. 
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42. Snitt av Fjordgata med bybane   

Vann, avløp og overvann 
Dagens situasjon er tilfredsstillende, med unntak av området vest for Herøyavegen mellom 
Klevstrand og Øykast. Planforslaget legger opp til å åpne gjenlukkede bekker innenfor 
planområdet. En bekk kan fungere som en flomveg, samtidig som områdets kvaliteter og 
tilknytning til fjorden fremheves. Bekken fra Bakkedammen til Gunnekleivfjorden er et eksempel 
på en viktig bekk i området som er lagt i rør flere steder, og som ved en gjenåpning vil bedre 
kvalitetene ved stedet. De fleste bekkene er også foreslått avsatt til fareområde flom i 
planforslaget. Planforslaget sikrer at det ikke anlegges nye tiltak i flomutsatte områder som kan 
skades av vanninntrenging. I tillegg er Torggata markert som flomveg i planforslaget. Dette er 
fordi avrenning fra de vestre delene Herøya følger gateløpet nedover mot området ved kanalen.  
 

 

43. Bekkeåpning i Trondheim 
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Torg   
Planforslaget legger til rette for et torg ved krysset Gunnigata og Sam Eydes gate. Torget skal 
fungere som en møteplass på Herøya, med en utforming som bryter litt med de andre gatene på 
Herøya. Innslag av trær, benker, brostein og tilsvarende materialbruk som fungerer på et torg er 
vurdert som viktige elementer, hvor målet er å få området til å fremstå som mer innbydende enn 
dagens situasjon. Tanken er å gjenskape litt av det historiske lokalsenteret på Herøya, samt 
styrke det som er igjen av sentrumsfunksjoner i området.  
 

 

44. Eksempelbilde av et torg  

 
6.3.3 Grønne og blå strukturer (pbl § 12-5.3, § 12-5.5 og § 12-5.6)   
Herøya byr i dag på mange flotte grønne og blå kvaliteter. Spesielt kan parkområdet ved 
Adminiet, Herøyakanalen, friluftsområdene og kyststien ved Frierfjorden, 100-meterskogene ved 
Herøya kirke og Solhøgda, og badeplassene i Versvika og ved Bødkerkåsa nevnes som gode 
kvaliteter ved stedet.  

 
Det er i planforslaget lagt opp til å bevare 
disse kvalitetene, samt etablere en 
sammenhengende sti som binder 
eksisterende kyststi vest i planområdet 
sammen med parkområdet ved Adminiet og 
over Herøyakanalen og videre langs 
strandlinjen ved Gunnekleivfjorden til gang- 
og sykkelvegen ved Klevstrand. 
Grøntstrukturen er styrket ved at det er lagt 
inn et rekkefølgekrav om at stiforbindelse 
må opparbeides i forbindelse med utvikling 
av området ved småbåthavna i Frierfjorden. 
Herøyakanalen er foreslått satt av til 
ferdsel. Til sammen vil dette gi en god 
variasjon med mulighet for tilretteleggelse 

for et bredt publikum med stor grad av tilgjengelighet. I tillegg gir planforslaget muligheter for å 
ruste opp og utvide dagens to småbåthavner i hver sin ende av kanalen. Dagens båtopplag 
nordøst for kanalen er foreslått til nytt senterområde, og erstatningsarealer er i planforslaget 
foreslått ved småbåthavna ved Frierfjorden og under høyspentlinjen ved Klevstrandkrysset. 
Samlet vil forslag til tiltak bidra til økt aktivitet på og i tilknytning til vannet.  
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45. Herøyakanalen  

Planforslaget legger til rette for ny og endret strandlinje mellom Fjordgata og Gunnekleivfjorden, 
og det er i planbestemmelsene satt krav om at etablering av en kystnær tursti skal ses i 
forbindelse med utvikling av området.  
 
Det er i dag to naturvernområder helt sør i planområdet ved Versvika og Skrapeklev, og disse er 
foreslått videreført i planforslaget. Begge områdene er båndlagt etter lov om naturvern og markert 
plankartet som bevaring naturvern (LNFRNV 1 og 2).  
 
Planforslaget foreslår et nytt friluftsområde vest for Herøyavegen mellom Fjellygata og Øykast, 
helt nord i planforslaget. Dagens boligbebyggelse i området er svært støyutsatt og samtlige 
boliger har lite tilfredsstillende adkomstforhold. Dagens vann- og avløpsforhold på de aktuelle 
eiendommene er heller ikke tilfredsstillende på området med omtrent 25 frittliggende eneboliger. I 
forslag til plan er samtlige avkjørsler på strekningen sanert, og området foreslått satt av til 
friluftsområde og naturområde i sjø og vassdrag. Roklubben ligger i dag i dette området og gis i 
planbestemmelsene nye arealer til sine aktiviteter som erstatning for dagens situasjon. De nye 
arealene er foreslått vest for Herøyavegen mellom Klevstrandkrysset og Gunnekleivfjorden (AB5). 
Planforslaget er en endring av kommuneplanens arealdel, som viser området som byggeområdet 
i nord og fremtidig friområde i sør.  
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7. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET/KONSEKVENSUTREDNING 
 

Konklusjon 
Etter en tverrfaglig vurdering av konsekvensene ved å tilrettelegge for 
tiltakene som er foreslått i områdereguleringsplan for Herøya, anbefales 
det at arbeidene med områdereguleringsplanen blir videreført. 
 
Samfunnsmessig og miljømessig gir tiltakene som vises i planforslaget 
totalt sett positive konsekvenser for lokalsamfunnet på Herøya.  
 
Konsekvensutredningen synliggjør flere hensyn som bør ivaretas for å virke 
avbøtende på negative konsekvenser av planforslaget. Det anbefales at 
premisser gitt i punkt 1- 10 innfris i form av krav/bestemmelser som 
nedfelles i reguleringsplanen. 

 
Premisser: 

1. Faresone ras og skredfare (kode 310) legges over hele eller deler av 
konsekvensutredningsområdene 1, 2 og 16 i reguleringsplanen. Innenfor områdene 1 og 2 
gis det krav om geoteknisk vurdering av eventuelle tiltak før utførelse og gjennomføring av 
tiltak med hensyn på stabilitet og fundamentering. For område 16 må det dokumenteres 
og gjennomføres nødvendige rassikringstiltak. 

2. Faresone flom (kode 320) legges over hele eller deler av konsekvens-
utredningsområdene 1, 2, 3, 6 og 7. Innenfor områdene 1, 2, 3 og 6 skal det ikke anlegges 
tiltak som ikke kan skades av vanninntrengning. 

3. Dokumentasjonskrav om at byggetiltak innenfor konsekvensutredningsområdene 15 og 16 
ikke påvirker verdiene i henholdsvis Versvika og Skrapeklev naturreservat i negativ grad. 

4. Generelt krav om at byggearbeider stoppes opp umiddelbart dersom det gjøres funn som 
kan være av kulturhistorisk verdi. Kulturminnemyndighetene må da varsles. 

5. Sone bevaring av kulturmiljø (kode 560) legges over hele eller deler av områdene 3, 5, 11 
og 14. Bebyggelsen og omkringliggende eiendom/område vernes og bevares. 

6. Dokumentasjon om tiltakets virkning på landskapsbildet legges gjennom krav om 
detaljreguleringsplan for områdene 1, 2, 3, 4, 6, 13 og 17. 

7. Generelt krav om at støy fra vegtrafikken i områder for boligbebyggelse ikke skal overstige 
SFTs anbefalte grenseverdier på 30 dBA innendørs og 55 dBA på uteoppholdsarealer, 
felles lekeområder og friområder. Støytiltak legges inn som et generelt krav i planen. 

8. Generelt krav om at elektromagnetisk anlegg skal planlegges på en måte som gjør at man 
unngår unødig høye verdier for elektromagnetiske felt i bygninger og leke- / 
oppholdsarealer i planområdet. Plankartet gir føringer om tilfredsstillende arealbruk 
innenfor elektromagnetiske felt under høyspentledninger.  

9. Generelt dokumentasjonskrav om at tilfredsstillende skolekapasitet må være løst innenfor 
gjeldende skolekrets før nye boliger kan tas i bruk. 

10. Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn for utforming og opparbeiding av 
arealer utomhus og for bygninger som skal være allment tilgjengelige. Minimum 50% av 
nye boliger innenfor områder med krav om detaljreguleringsplan, skal utformes på denne 
måten. Hensynet til universell utforming kan tillates fraveket dersom dette ikke lar seg 
gjøre i eksisterende bygg – for eksempel av hensyn til verneinteresser. 
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Matrise for konsekvensutredningen: 
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8. PLANDOKUMENTER OG UTREDNINGER 
 
Plandokumenter  

 Planprogram  
 Konsekvensutredning  
 Plankart  
 Planbestemmelser  
 Planbeskrivelse  

 
Utredninger 

 Statusrapport  
 ROS-analyse  
 Trafikk- og støyrutredning  
 Barn og unges medvirkning på Herøya 
 Kartlegging av biologisk mangfold 
 Kulturhistoriske registreringer 
 Stedsform og bygningsanalyse  

 
 

 
 
  
 


