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1. KONKLUSJON MED PREMISSER OMRÅDEREGULERING HERØYA 
 

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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2. AVGRENSNING OG BAKGRUNN FOR KONSEKVENSUTREDNING HERØYA 

2.1 BAKGRUNN OG MÅL MED OMRÅDEREGULERING PÅ HERØYA 
Sentrale deler av Herøyas boligområder har per i dag ingen godkjent nyere reguleringsplan. Det 
er en økende interesse for fradeling av boligeiendommer og etablering av ny bebyggelse på 
Herøya. For å gi en helhetlig og fremtidsrettet løsning for utviklingen av Herøya, er det 
nødvendig å utarbeide en områderegulering der Herøyas boligområder sees i sammenheng 
med lokalsenter, infrastruktur og vern av natur og kultur.  
 
Utvalg for plan- og kommunalteknikk har den 24. februar 2009 vedtatt at det skal utarbeides en 
områderegulering for Herøya. 
 
Planens navn og nummer: ”Områdeplan Herøya, plan nr.422 ” Planområdet strekker seg over 
totalt ca 2km² (2000mål) og har 3000innbyggere. 
 
Områdereguleringen på Herøya skal ta opp i seg de arealmessige og transportmessige 
endringene som skjer på Herøya ved en fremtidsrettet tilrettelegging for kollektivtransport, gang 
- og sykkelveger og øvrige kyst- og turstier sett i sammenheng med ny og eksisterende 
bebyggelse.  

Målet med områdereguleringen:  

Godkjent områderegulering 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. 
 
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 fremtidsrettet og bærekraftig:  
 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. 
 
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. 
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1. Planforslag for områderegulering for Herøya som viser avgrensningen av planområdet 

 



Side 8 av 125 

2.2 INNSPILL VED VARSEL OM PLANOPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM SOM OMHANDLER 
KONSEKVENSUTREDNING HERØYA.  

Planprogram for områderegulering Herøya var på høring samtidig med at områdereguleringen 
for Herøya ble varslet startet opp. I varslingsperioden kom det flere innspill som kan relateres til 
arbeidene med konsekvensutredningen. Nedenfor følger en liste over de innspill som har 
direkte innvirkning på konsekvensutredningen eller som gir informasjon om nødvendige 
utredninger i forkant av konsekvensutredningen. Det henvises til saksfremlegget for politisk 
behandling av planprogrammet (desember 2009) for en opplistning av alle uttalelsene. 
 
Liste over innspill som berører innholdet i konsekvensutredningen: 

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 Frilufts- og Miljøråd (PFMR), 8.11.2009 
12. Rema 1000 Herøya, 15.11.2009 
13. FAU Klevstrand skole, 15.11.2009  
 

Innspill fra offentlige myndigheter 
1. Brev fra Statens Vegvesen, 14.10.2009 og 11.11.2009 

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.  
 
Administrasjonens kommentar: 
Herøyaveien er i kommuneplanens arealdel vedtatt i tunnel fra Skjelsviksdalen/ Skrapeklev til 
bunnen av Øykastbakken. I regi av Bystrategi Grenland har Statens Vegvesen utarbeidet en 
konseptvalgutredning (KVU) for nytt vegsystem i Grenland. KVU’en anbefaler en sterk satsing 
på kollektivtransport og g/s-løsninger og kun mindre nødvendige tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten på vegnettet.  
 
Herøyatunnelen er lagt inn som et tiltak i fase 2 som et ledd i å styrke vegforbindelsen mellom 
E18 og bybåndet. En utbygging av fase 2 avhenger av byutvikling, trafikkvekst og økonomisk 
utvikling. Tidspunkt for tiltakene i fase 2 avhenger av hvordan disse faktorene utvikler seg. 
Beregninger viser en samfunnsøkonomisk balanse av fase 2 i 2023. Oppstart av fase 2 
vurderes på nytt når fase 1 er igangsatt. Fase 1 består av en optimalisering av dagens vegnett. 
På Herøya vil det dreie seg om en utbedring av Klevstrandkrysset, tiltak for gang/sykkelveg, 
kollektivtiltak og øvrige trafikksikkerhetstiltak. Fase 1 er i følge konseptvalgutredningen planlagt 
ferdigstilt innen 2015.  
 
Med bakgrunn i det usikre tidsperspektivet samtidig med at Herøyatunnelen ikke er 
konsekvensutredet på et overordnet nivå, er ikke Herøyatunnelen del av planforslaget og 
konsekvensutredningen for områdereguleringen på Herøya. Tunnelinnslagene til 
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Herøyatunnelen foreslås avsatt i områdereguleringen til områder uten ny bebyggelse eller andre 
større tiltak for å sikre senere gjennomføring av tunnelen uten større konsekvenser enn det 
dagens situasjon gir.  
 

2. Brev fra Statnett, 04.11.2009 
Statnett opplyser om klausulert byggeforbudsbelte (fareområde) under sine kraftlinjer. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Innspillet er vurdert videre i planarbeidene og er omtalt som eget tema i 
konsekvensutredningen. 
 

3. Høringsuttalelse fra Miljørettet helsevern i Grenland, 9.11.2009 
Miljørettet helsevern 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.  
 
Administrasjonens kommentar: 
Innspillet er vurdert i det videre planarbeidet. Ytterligere innspill og synspunkter på kommende 
høringer fra Miljørettet helsevern er ønskelig i det videre planarbeidet. Miljørettet helsevern er 
tatt med på dialog innenfor temaet fareområde kraftlinjer. 
 

4. Høringsuttalelse fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), 12.11.2009 
NVE skal som høringspart 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: 

 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. 

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

erosjon eller skred avmerkes som på kartet som hensynssone.   
 
Administrasjonens kommentar: 
Innspillet vurderes i det videre planarbeidet. Porsgrunn kommune kan opplyse om at NVEs 
retningslinje nr. 1/2008 ligger som en nasjonal føring for planarbeidet. NVE er tatt med på råd 
angående valg av øvre grense for flomsone til kt. 2,9. 
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Vassdrag som ligger i LNF-områder er foreslått avsatt til formål som kommer inn under dette 
formålet. Dammer som ligger i parkområder er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag i tråd 
med innspill fra NVE. Bekker og bekkeåpninger innenfor boligområdene på Herøya er avsatt til 
grønnstruktur – naturområde eller turveg med hensynssone flom lagt over. Bakgrunnen for dette 
er at kommunen ønsker å fremheve bekkeområdene innenfor boligområdene som viktige 
områder for ferdsel og opplevelse av grønnstruktur. En bekk er med på å fremheve 
grønnstrukturens kvaliteter og regnes som en del av områdets karakter. Om man derimot hadde 
valgt å legge bekkene innenfor boligområdene til formålet ”bruk og vern av sjø og vassdrag”, 
ville planens intensjon om å legge til rette for økt opparbeidelse og bruk av grønnstruktur 
innenfor boligområdene ikke kommet så tydelig frem. For å fremheve bekkens funksjon som 
flomveg, er det lagt hensynssone for flomveg over alle bekkedragene. 
 

5. Brev fra Fylkesmannen i Telemark, 12.11.2009 
Fylkesmannen peker på at områdereguleringen vil erstatte eldre 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 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 Herøyaveien. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Registreringer av biologisk mangfold er utført i løpet av 2010. Disse er, i sammen med 
eksisterende registreringer i Grønn plakat blitt lagt til grunn for konsekvensutredningen og 
omhandles som eget tema.Trafikkanalyser er utført og ligger ved konsekvensutredningen som 
en egen rapport. Trafikksikkerhet omhandles som eget tema i konsekvensutredningen. 
 

6. Brev fra Telemark Fylkeskommune, 24.11.2009 
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. 
 
Følgende innspill er knyttet til konsekvensutredningen: 
 
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. 
 
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 



Side 11 av 125 

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. 
 
Telemark Fylkeskommune vil overta som eier av Herøyaveien fra 1.januar 2010. 
Fylkeskommunen påpeker at en regulering av Herøyatunnelen må konsekvensutredes og at 
Porsgrunn kommune må i samråd med vegeier bestemme omfang og alternativer på 
utredninga. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Porsgrunn kommune har tatt videre med seg Telemark Fylkeskommunes orientering om innhold 
og bruk av stedsform- og bygningsanalysen for Herøya. Stedsform- og bygningsanalysen ligger 
vedlagt konsekvensutredningen. I tillegg er det utarbeidet en Byggeskikksveileder med 
bakgrunn i stedsform- og bygningsanalysen.  
 
Arkeologiske utredninger er gjennomført og foreligger i en rapport som ligger vedlagt 
konsekvensutredningen.. Fylkeskommunen har signalisert at det er mulig ytterligere 
registreringer må utføres innenfor enkelte områder. Dette må i følge Fylkeskommunen gjøres 
innenfor områder som i dag ikke er utbygd, men som foreslås utbygd i planforslaget.   
 
For kommentarer ang. Herøyatunnelen vises det til administrasjonens kommentar på innspillet 
fra Statens Vegvesen. 
 
Innspill fra næringsdrivende, lag og foreninger 

7. Folkemøte på Herøyahuset, 26.10.2009 
Det vises til referat fra folkemøtet for en oppramsing av innspill som er gitt direkte til 
utarbeidelse av planen og oppklarende spørsmål angående dagens situasjon. 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 før fastsetting av planprogrammet: 

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

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

 
Administrasjonens kommentar: 
Et av hovedmålene med områdeplanen å legge til rette for et trafikksikkert og fremtidsrettet 
vegsystem med tilhørende tilrettelegging for gående og syklende. Porsgrunn kommune har 
utført trafikktellinger med påfølgende trafikkanalyser og forslag til tiltak både på vegene og for å 
bedre sikkerheten for gående og syklende.  
 
For kommentarer ang. Herøyatunnelen vises det til administrasjonens kommentar på innspillet 
fra Statens Vegvesen. Trafikksikkerhet omhandles som eget tema i konsekvensutredningen. 
 

8. Høringssvar fra Herøya Motorbåtforening, 30.10.2009 
Ønske om å videreføre rekkefølgekrav i gjeldende reguleringsplan for K7 (punkt 4.5.1.) Skisse 
for utvikling av båthavn i Frierfjorden. 
 
Administrasjonens kommentar: 
En utvikling av båthavn er lagt inn i planforslaget. For øvrig er en større utvikling av båthavn 
med omkringliggende ny bebyggelse for bolig og næring konsekvensutredet.  
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9. Brev fra Hydro Industri- og Næringsparker, 04.11.2009 
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. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Kommunen ser det som positivt til at Hydro Industri- og Næringsparker ønsker å samarbeide 
med kommunen angående fremtidig arealbruk på Hydro sine ubebygde eiendommer, og har 
vært i samråd med Hydro angående utvikling av deres eiendommer.  
 
Den varslede avgrensningen tar med seg alle områder som er vurdert som en del av 
områdereguleringen. Områdene mellom Fjordgata og Gunnekleivfjorden er en del av 
områdereguleringen da kommunen ønsker å se på mulighetene for å gi en høyere og stedvis en 
noe endret arealbruk langs med Fjordgata. Eksisterende plan og bestemmelser fra reg.plan 
Fjordgata er foreslått videreført i områdereguleringen. Områdene vest for kanalen (reg. plan for 
sone E) er for det meste tatt ut av reguleringsplanarbeidet. Muligheter for en forlengelse av 
bybanen gjør at deler av reguleringsplan for sone E er tatt med i områdereguleringen for 
Herøya. 
 
For kommentarer ang. Herøyatunnelen vises det til administrasjonens kommentar på innspillet 
fra Statens Vegvesen. 
 

10. Høringsuttalelse fra Porsgrunn Frilufts- og Miljøråd (PFMR), 8.11.2009 
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”  
 
Administrasjonens kommentar: 
Innspillet er vurdert i det videre arbeidet. Porsgrunn kommune er takknemlige for innspill som 
beskrevet i høringsuttalelsen. Utredninger av biologisk mangfold er utført i løpet av 2010. 
Utredning av biologisk mangfold er nevnt som tema i planprogrammets pkt. 5.5 (jf. kommentar 
til Fylkesmann, datert 12.11.2009). Biologisk mangfold omhandles som eget tema i 
konsekvensutredningen. 
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12. Innspill fra Rema 1000 Herøya, 15.11.2009 
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. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Innspillet er vurdert i det videre arbeidet og sentrumsområde foreslås lagt over Rema 1000 sine 
lokaliteter. På grunn av at planforslaget legger til rette for en økt befolkningsvekst, er det derfor 
lagt inn større arealer som kan benyttes til dagligvare. Dette må sees i sammenheng med 
befolkningsveksten i området. Senterområdene innenfor planområdet vil derfor ha rom for 
dagligvarebutikk(er) på totalt opp til 5000kvm. Det er satt krav om detaljregulering. 
Konsekvensutredningen vurderer at et tillegg på økt befolkning på Herøya kan medføre økt 
behov for handel og dermed økt ramme for arealbruk som benyttes til handel. 
 

13. Innspill fra FAU Klevstrand skole, 15.11.2009  
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. Hovedpunkter er: 
   Utbedringer i Fjordgata 
   Klevstrandkrysset 
   Flåttenbakken 
   Trafikk til og fra sone E, Herøya Industriområde, REC ScanWafer 
   Stengning av Hydroveien 
   Herøyaveien 
   Ny hovedvegforbindelse 
 
Administrasjonens kommentar: 
Innspillet er vurdert i det videre arbeidet. Porsgrunn kommune har mottatt innspill med vedlegg 
fra 17.1.2008, og legger det ved som innspill til sak om områderegulering av Herøya. 
Trafikkanalyser og prosjektering av vegsituasjonen på Herøya er utført som bakgrunn for 
arbeidene med konsekvensutredningen og for utarbeidelse av planforslaget. For ytterligere 
kommentarer ang. trafikksituasjonen på Herøya vises det til administrasjonens kommentar på 
innspillet fra folkemøtet på Herøyahuset, den 26.10.2009 og kommentarer til innspillet fra 
Statens Vegvesen. 
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AVGRENSNING AV KONSEKVENSUTREDNINGEN  
Konsekvensutredningen til områderegulering Herøya tar utgangspunkt i 2 planalternativer. Det 
ene planalternativet (0-alternativet) er dagens situasjon og dagens arealbruk i kommuneplanens 
arealdel og dagens arealbruk i reguleringsplaner for de delene av planområdet som ligger inn 
under en godkjent reguleringsplan. 
 
Det andre planalternativet er det foreliggende planforslaget for områdereguleringen. Dette 
planalternativet viser en fremtidig foreslått arealbruk innenfor planområdet.  
 
Konsekvensutredningen veier disse to alternativene opp mot hverandre. I de fleste tilfeller er 
alternativ 0 og alternativ 1 sammenfallende. Det vil si at planforslaget følger de føringer og 
retningslinjer som er vist i kommuneplanens arealdel. Kortfattet vil det si at denne typen 
områder ikke er konsekvensutredningspliktig. Enkeltområder viser en endret arealbruk i forhold 
til kommuneplanens føringer. Kortfattet kan man si at det er disse områdene som er 
konsekvensutredet. 
 
Det følgende kapitlet gir en argumentasjon for hvilke områder innenfor planområdet som er tatt 
med i konsekvensutredningen og hvilke temaer som er vurdert innenfor disse områdene. 

2.1.1 KAP 2.5. I PLANPROGRAMMET FOR OMRÅDEREGULERING HERØYA: ”KRAV OM 
KONSEKVENSUTREDNING OG PLANPROGRAM” 

Nedenfor følger utdrag av Planprogrammet for områderegulering Herøya: ”kapittel 2.5 Krav om 
konsekvensutredning og planprogram”. Planprogrammet lå til offentlig ettersyn høsten 2009 og 
ble stadfestet i desember 2009. Det kom inn flere innspill til planprogrammet som omhandler 
temaer omkring konsekvensutredningen. Disse er listet opp og kommentert.  
 
Med henvisning til kapittel 2.5 i planprogrammet følger en avgrensning av foreslåtte tiltak som er 
konsekvensutredet: 
 
I følge Plan- og Bygningsloven (lov om Planlegging og byggesaksbehandling LOV 2008-06-27 
kapittel 4 §§4-1, 2 og 3) stilles det krav om utarbeidelse av planprogram og 
konsekvensutredning for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. 
 
I følge revidert forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) fra 21.april 2009 regnes en 
områderegulering å gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn dersom den innebærer 
vesentlige endringer av vedtatte arealdisponering i kommuneplanens arealdel. Det er videre i 
vedlegg I og vedlegg II til KU-forskriften listet opp hvilke tiltak som krever konsekvensutredning 
og hvilke som må vurderes konsekvensutredet. 
 
Avgrensning av type tiltak som skal konsekvensutredes i områdeplan Herøya: 

1. Generell boligutbygging på Herøya – Ikke KU-pliktig. Områdeplan Herøya legger ikke 
opp til omdisponering av LNF-områder til byggeområder ut over det som allerede er vist i 
kommuneplanens arealdel. (KU-forskrift § 2) 

 
2. Omdisponering fra et byggeformål til et annet (f. eks fra bolig til næring) – Bør 

konsekvensutredes. (KU-forskrift § 2) 
 

3. Beholde eksisterende utbyggingsområder nær naturreservater (Versvika og 
Skrapeklev) – Bør konsekvensutredes. (KU-forskrift § 4a, b) 
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4. Beholde eksisterende utbyggingsområder i 100-metersbeltet langs Frierfjorden og 
Gunnekleivfjorden – Bør konsekvensutredes. (KU-forskrift § 4d og Statlig 
planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen)  

 
5. Offentlige bygg og bygg for allmennyttige formål – KU pliktig dersom 

investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn 15 000 m2 
(evt. mer enn 5 000 m2 (Vedlegg I pkt 1 og vedlegg II pkt 1)). 

 

 

2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel som viser byggeområder i 100-meterssonen langs Frierfjorden.  
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Følgende temaer regnes ikke som del av dette reguleringsplanarbeidet, men temaene kan 
bli diskutert, og krav om KU er her beskrevet: 
 

6. Kraftlinjer kablet i bakken – Bør konsekvensutredes. Kraftledninger og jord- og 
sjøkabler med spenning 132 kV eller høyere og en lengde på mer enn 20 km. (Vedlegg I 
pkt 34) 

 
7. Herøyatunnelen - KU-pliktig. Utarbeides som motorvei/avkjørselsfri vei forbeholdt 

motorisert trafikk eller investeringskostnader på mer enn 500 millioner kr. (Vedlegg I pkt 
26 og 28 og vedlegg II pkt 24) 

 
8. Bybane - KU-pliktig dersom investeringskostnader på mer enn 250 millioner kr. Uansett 

må KU-plikt vurderes. (Vedlegg I pkt 30 og vedlegg II pkt 24). Bybanetrasè over 
boligområdene er ikke lagt inn i kommuneplanen, og regnes derfor som en vesentlig 
endring av kommuneplanens arealdel og må konsekvensutredes. 

 
Konklusjon KU-vurdering 
Områdeplan for Herøya må konsekvensutredes. Det vil være uheldig å gjennomføre en 
områderegulering av Herøya uten å se sammenhengen mellom ny bebyggelse og ny 
infrastruktur.  
 
En generell fortetting og utvikling av Herøyaområdet innenfor kommuneplanens 

arealdisponeringer skal konsekvensutredes.  
Dette gjelder: 
A. ved en generell omdisponering fra en type byggeområde til et annet. 
B. dersom byggeområder innenfor 100metersbeltet langs med Frierfjorden og 

Gunnekleivfjorden ikke skal omdisponeres til LNF-områder. Porsgrunn kommune har 
ikke et umiddelbart ønske om å omdisponere de ca 12 enkelthus som ligger innenfor 
100metersbeltet ved Frierfjorden eller de større nærings- og lokalsenterområder 
langs med Gunnekleivfjorden til LNF-områder.  

C. dersom det legges opp til store utbyggingsvolumer/bygg med investeringskostnad på 
mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn 15 000 m2 

D. utbyggingsområder nær naturreservatene ved Skrapeklev og Versvika må vurderes 
for å avklare i hvilken grad de kan utvikles videre. 

2.1.2 AVGRENSNING AV OMRÅDER SOM INNGÅR I KONSEKVENSUTREDNINGEN 
Nærmere beskrivelse av områdene med tilhørende illustrasjoner er gitt i kapittel 5. 
 
Omdisponering av LNF-områder til byggeområder 
Følgende områder foreslås i planen omdisponert fra LNF-område til Byggeområde: 
 
Område for lek ved Fogtegata  
Den foreslåtte lekeplassen er en grasslette ved eksisterende boligeiendommer i Fogtegata like 
ved innfallsporten til Frierstien og større friluftsområder. 
 
Område for lek mellom Bødkerkåsa og Torggata  
Den foreslåtte lekeplassen er et flatt parti i forkant av boligeiendommer og bakenfor større 
friluftsområder ved Bødkerkåsa. 
 
Kombinert byggeområde for bolig og næring syd for Bakkedammen 
Deler av området foreslås omdisponert fra LNF-område til kombinert bolig og næring. 
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Omdisponering av kommuneplanen fra en type byggeområde til et annet. 
Følgende områder foreslås omdisponert fra en type byggeområde til et annet, og er derfor 
konsekvensutredet: 
 
Kombinert områder for bolig og tjenesteyting ved dagens Klevstrand skole. 
Området foreslås omdisponert fra offentlig formål til kombinert bolig og tjenesteyting. Det vil si at 
det er boligfunksjonen som er ny i dette området. 
 
Kombinert områder for bolig og næring syd for Klevstrand skole. 
Området foreslås omdisponert fra boligformål og offentlig formål til kombinert bolig og næring. 
Det vil si at det er næringsfunksjonen som er ny i dette området. 
 
Sentrumsområde nordøst for Kanalen 
Området foreslås omdisponert fra småbåthavn til sentrumsformål. Det vil si at det er 
sentrumsfunksjonen som er ny i dette området. 
 
Kombinert byggeområde vest for naturreservatet i Skrapeklev 
Området foreslås omdisponert fra næringsområde til kombinert energianlegg og 
forretning/kontor/tjenesteyting. 
 
Kombinert byggeområde for bolig og næring syd for Bakkedammen 
Området foreslås omdisponert fra næringsområde til kombinert bolig og næring. 
 
Byggeområde for næring ved Admini 
Området foreslås omdisponert fra allmennyttig formål til næringsområde for kontor, hotell og 
bevertning. 
 
Byggeområde for offentlig/privat tjenesteyting barnehage ved Skrapeklev 
Byggeområde for offentlig/privat tjenesteyting foreslås utvidet mot syd slik at det går over deler 
av området som i kommuneplanen er avsatt til friområde.  
 
Kombinert byggeområde for forretning/kontor/tjenestyting ved Skrapeklev 
Området foreslås omdisponert fra næringsområde til kombinert område for 
forretning/kontor/tjenesteyting. 
 
Sentrumsområder ved Gunnigata 
Området foreslås omdisponert fra boligområde til sentrumsformål. 
 
Lekeområde ved Damgata 
Området foreslås omdisponert fra boligområde til lekeplass. 
 
Turdrag og naturområde mellom Bakkedammen og Fjordgata 
Området foreslås omdisponert fra boligområde til turdrag og naturområde. Dette for å ivareta 
bekken og for å sikre arealer til en fremtidig bekkeåpning. 
 
Beholde eksisterende utbyggingsområder nær naturreservater  
Følgende utbyggingsområder nær naturreservater foreslås beholdt, og er derfor 
konsekvensutredet:  
 
Kombinert byggeområde vest for naturreservatet i Skrapeklev 
Området foreslås omdisponert fra næringsområde til kombinert energianlegg og 
forretning/kontor/tjenesteyting. 
 
Boligområde vest for naturreservatet i Versvika 
Området foreslås beholdt men med innskrenket arealavgrensning og små muligheter til videre 
utvikling utover påbygg på eksisterende bebyggelse.  
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Beholde eksisterende utbyggingsområder i 100-metersbeltet langs Frierfjorden og 
Gunnekleivfjorden 
Følgende utbyggingsområder i 100-metersbeltet foreslås beholdt, og er derfor 
konsekvensutredet:  
 
Boligområde vest for naturreservatet i Versvika 
Området foreslås beholdt men med innskrenket arealavgrensning og små muligheter til videre 
utvikling utover påbygg på eksisterende bebyggelse.  
 
10 boliger i Frierbakken 
De 10 eksisterende boligene foreslås beholdt. 
 
2 boliger i Fogtegata  
De 2 eksisterende boligene i Fogtegata like ved innfallsporten til Frierstien foreslås beholdt.  
 
Offentlige bygg og bygg for allmennyttige formål med investeringskostnad på mer enn 
500 mill kr eller et bruksareal på mer enn 15 000 m2 
Følgende utbyggingsområder for offentlige bygg og bygg for allmennyttige formål som kan ligge 
under krav om konsekvensutredning, og er derfor konsekvensutredet:  
  
Sentrumsområder nord for Fjordgata 
Disse områdene inngår i dag i reguleringsplan Fjordgata plan nr 421 vedtatt 26.01.08. I 
reguleringsplanen for Herøya, vil prinsippene i den eksisterende planen bli videreført. 
Reguleringsplanen for Fjordgata ble konsekvensutredet. Denne konsekvensutredningen legges 
til grunn for konsekvensutredningen for Herøyaplanen og regnes som god nok til å utfylle 
konsekvensutredningen for områdereguleringen på Herøya. 
 
Sentrumsområder mellom Fjordgata og Myrvanggata 
Det østre kvartalet mellom Fjordgata og Myrvanggata foreslås omdisponert til sentrumsformål. 
Den delen av kvartalet som ligger inntil Fjordgata ble omhandlet i konsekvensutredning for 
Fjordgataplanen. Siden det nå foreslås å legge ut hele kvartalet til sentrumsområde, er den 
delen av kvartalet som ligger inntil Myrvanggata del av konsekvensutredningen. 
 
Kombinert områder for bolig og tjenesteyting ved dagens Klevstrand skole. 
Området ved Klevstrand skole foreslås omdisponert til fremtidig skoledrift og/eller 
aldersbolig/omsorgsbolig/sykehjem. Området har i dag en bygningsmasse for tjenesteyting som 
kan videreføres eller transformeres. En fremtidig bruk av dette arealet til bolig og tjenesteyting 
er derfor konsekvensutredet. 
 
Kombinert områder for tjenesteyting og idrett ved Herøyahuset 
Området ved Herøyahuset og idrettsanlegget til bedriftsidrettslaget til Hydro foreslås 
omdisponert til kombinert område for tjenesteyting og idrett. Området har i dag en 
bygningsmasse for tjenesteyting som kan videreføres eller transformeres. En fremtidig 
allmennyttig bruk av dette arealet er derfor konsekvensutredet. 
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Konklusjon avgrensning av områder som inngår i konsekvensutredningen 
Med bakgrunn i ovenstående vurderinger av hvilke tiltak som kreves eller bør 
konsekvensutredes, er det konkludert med at følgende områder inngår i konsekvensutredningen 
for områdereguleringen på Herøya: 
 

 
3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel som viser avgrensning av områder som inngår i 

konsekvensutredningen  

1. Sentrumsområder nord for Fjordgata med sentrumsområde nordøst for Kanalen 
2. Kombinert område for bolig og tjenesteyting ved dagens Klevstrand skole og Kombinert 

område for bolig og næring syd for Klevstrand skole. 
3. Kombinert område for tjenesteyting og idrett ved Herøyahuset 
4. Sentrumsområder mellom Fjordgata og Myrvanggata 
5. Byggeområde for næring ved Admini 
6. Kombinert område for tursti, småbåthavn, bolig, næring og kombinerte byggeområder for 

bolig og næring ved Frierfjorden. 
7. Turdrag og naturområde mellom Bakkedammen og Fjordgata 
8. Byggeområde for 2 boliger i Fogtegata  
9. Område for lek ved Fogtegata  
10. Område for lek mellom Bødkerkåsa og Torggata  
11. Lekeområde ved Damgata 
12. Sentrumsområder ved Gunnigata 
13. Kombinert byggeområde for bolig og næring syd for Bakkedammen 
14. Byggeområde for10 boliger i Frierbakken 
15. Boligområde vest for naturreservatet i Versvika 
16. Kombinert byggeområde vest for naturreservatet i Skrapeklev 
17. Kombinert byggeområde for forretning/kontor/tjenestyting ved Skrapeklev 
18. Byggeområde for offentlig/privat tjenesteyting barnehage ved Skrapeklev 
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2.1.3 AVGRENSNING AV TEMAER SOM INNGÅR I KONSEKVENSUTREDNINGEN 
Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning skal 
det gis en særskilt vurdering og beskrivelse (KU) av planens virkninger for miljø og samfunn. 
 
Plan og bygningsloven sier ikke konkret hvilke temaer som skal konsekvensutredes, og det er 
derfor naturlig å gi en argumentasjon på hvilke temaer innenfor miljø og samfunn som 
omhandles i konsekvensutredningen for Herøya. 
 
Plan og bygningsloven § 5-1 medvirkning gir kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Det er derfor 
nødvendig å belyse temaer som omhandler barn og unge i konsekvensutredningen i tillegg til 
temaet universell utforming.  
 
Gjennom plan- og bygningsloven § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse gis 
planmyndigheten et særlig ansvar å påse at ROS-analyse gjennomføres for et planområde. Det 
er utført en ROS-analyse til Herøyaplanen som ligger vedlagt konsekvensutredningen. ROS-
analysen peker på en rekke uønskede hendelser som kan skje innenfor planområdet. Noen av 
disse er av ubetydelig karakter mens andre kan ha stor betydning.  Det er 16 hendelser som i 
ROS-analysen er registrert som relevante. De fleste av disse hendelsene fra ROS-analysen er 
egne temaer eller deler av temaer som er med i konsekvensutredningen. Risiko for storulykke 
omhandles som eget kapittel i konsekvensutredningen da dette er et tema som er gjeldende for 
hele planområdet. 
 
Ved behandlingen av planprogrammet for reguleringsplanen og ved varsel om oppstart er det 
gitt føringer om at det må utføres registreringer av biologisk mangfold og kulturhistoriske 
registreringer. Planprogrammet ramser videre opp andre nødvendige utredninger som skal 
gjennomføres i planprosessen.  
 
Kort oppsummert følger det nedenfor en liste over temaene som regnes som en del av 
konsekvensutredningen for Herøya og temaer som, selv om de er nevnt i bl.a. ROS-analysen 
ikke er en del av konsekvensutredningen. Det er også beskrevet hvilke temanotater og 
utredninger eller andre steder nødvendig informasjon er hentet ut fra. 
 
Tema som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
Et tema som i høy grad er aktuelt å ta med i konsekvensutredningen for Herøya. Landskapet 
med sine skrenter og stup og relativt porøse steinmasser gjør at ras- og skredfare et aktuelt 
tema i konsekvensutredningen. Temaet er beskrevet i risiko- og sårbarhetsanalysen og er del 
av konsekvensutredningen. 
 

2. Flomfare og klimaendringer  
Planområdet ligger i nær beliggenhet til to større fjorder. I tillegg er det flere bekkedrag innenfor 
planområdet. Temaet er beskrevet i risiko- og sårbarhetsanalysen og er tatt med i 
konsekvensutredningen. 
 

3. Biologisk mangfold   
Innenfor planområdet ligger større naturdrag nær fjordene og mindre skogspartier innenfor 
byggeområdene. Det er også to naturreservater innenfor planområdet. Biologisk mangfold er 
beskrevet i Grønn plakat og er omtalt gjennom en registrering av biologisk mangfold (2010) og 
er del av konsekvensutredningen. 
 

4. Akuttutslipp i sjø   
Planområdet ligger nær større industriområder og industrihavner. Det er også to småbåthavner 
innenfor planområdet. Med denne bakgrunnsinformasjonen kan det være sannsynlig at 
akuttutslipp i sjø kan forekomme. Akuttutslipp i sjø er beskrevet i ROS-analysen der det 
konkluderes med at planområdet ikke i betydelig grad vil bli påvirket av akuttutslipp i sjø. 
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Akuttutslipp i sjø er derfor et tema som ikke er omtalt videre i konsekvensutredningen. Det 
henvises til ROS-analysen for mer informasjon om dette temaet. 
 

5. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
Planområdet ligger i et område som potensielt kan gi funn av kulturhistorisk art.  
Kulturminnesøk hos Riksantikvaren og kulturhistoriske registreringer (2010) bekrefter dette. 
Kulturmiljø – eldre tids kulturminner er derfor et tema som er del av konsekvensutredningen. 
 

6. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
Innenfor planområdet er det større boligområder som er bygget opp for det meste i tidsrommet 
1920 – 1970. Stedets utvikling og bebyggelsens bevaringsgrad er beskrevet gjennom Sefrak-
register og Stedsform- og bygningsanalyse. Temaet er del av konsekvensutredningen. 
 

7. Landskapsbilde 
Planområdet ligger i et landskap med kvaliteter både landskapsform og bebyggelsesstruktur. 
Landskapsbildet er beskrevet i Stedsform- og bygningsanalysen. Temaet er en del av 
konsekvensutredningen. 
 

8. Støyforurensning 
Trafikk på Herøyaveien og øvrige gater og veger medfører støyforurensning. 
Støyforurensningen er beskrevet i Trafikk- og Støyanalyse for Herøya. Øvrig støy som 
bakgrunnsstøy fra industrien antas å ha liten innvirkning utover trafikkstøyen og er utelatt fra 
støyanalysen. Trafikkstøy er tema i konsekvensutredningen. 
 

9. Høyspenning 
Høyspentledningene som går over planområdet, har gjennom netteieren fått beskrevet en 
sikkerhetsgrense for tiltak nær ledningen. I tillegg peker kommuneplanens arealdel på en 
sikkerhetsgrense med bakgrunn i folkehelseperspektivet. Sikkerhetsgrensen på 0,4mikrotesla 
dreier seg om etablering av boliger og institusjoner nær høyspentledningen. Temaet er omtalt i 
konsekvensutredningen. 
 

10. Radon 
Flere områder i Porsgrunn kommunes har et geologisk potensial for at radongass kan oppstå i 
bebyggelsen. Dette dreier seg for det meste om områder med innslag av uran i grunnfjellet. I 
følge Norges Geologiske Undersøkelses (NGU) aktsomhetskart for radon, fremkommer det at 
bergartene innenfor reguleringsplanen over Herøya inneholder små eller ingen mengder av 
uran. Det kan derimot oppstå forekomster av uranholdig steinmateriale i fyllinger og 
byggegrunn. Radonsperrer er derfor alltid påkrevd i ny bebyggelse. Temaet er ikke omtalt 
videre i konsekvensutredningen. 
 

11. Sol, lys og utsiktforhold 
Sol, lys og utsiktsforhold er temaer som alltid er aktuelle å vurdere når det er snakk om 
boligbebyggelse. Temaet har ikke noe eget analysekart, men ut i fra lokalkjennskap og 
kunnskap om kotehøyder og bebyggelsestrukturer på stedet, vil det gå frem hvilke områder som 
gir positive og negative utslag med hensyn på sol, lys og utsiktsforhold. Temaet er omtalt i 
konsekvensutredningen. 
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Tema som omhandler samfunn: 
12. Vann og avløp, nærhet og kapasitet 

Innenfor planområdet er det et godt utbygd nettverk for vann og avløp. På grunn av sin nære 
beliggenhet til industriområdene på Herøya, er det sikret godt nok med brannvann og øvrig 
vann og avløp. En moderat fortetting innenfor planområdet vil ikke medføre noen negative 
konsekvenser for vann og avløp. Ved utvikling av større prosjekter utløses krav om 
detaljreguleringsplan. Detaljer omkring vann- og avløpskapasitet tas i de enkelte prosjektene. 
Det er lagt til rette for å videreutvikle vann- og avløp innenfor eksisterende trasseer. Temaet er 
med bakgrunn i dette ikke omtalt videre i konsekvensutredningen. 
 

13. Skole- og barnehagekapasitet 
Klevstrand skole er per i dag en 2-parallell barneskole i alderstrinn fra 1. til 7. klasse. Det er per 
i dag (februar 2011) 183 elever på Klevstrand skole. Skolen har kapasitet til å ta i mot ca 46 
elever per alderstrinn i småskolen(1.-3. klasse). I mellomtrinnet er det en mindre kapasitet på 
skolens arealer i dag. For å kunne ta i mot to parallelle klasser i mellomtrinnet (4.-7. klasse), er 
det behov for flere klasserom, mer areal til spesialrom og areal til arbeidsplasser for lærere og 
øvrig personale på skolen.  
Med helt fulle klasser innenfor dagens arealer (klasserom og undervisningsrom) kan man si at 
vurderinger av skolens kapasitet må tas når elevtallet nærmer seg ca 200-250 elever. Det vil si 
at skolen har kapasitet til å ta i mot noen flere elever, men at skolesituasjonen må vurderes 
fortløpende ettersom nye byggeprosjekter startes opp. 
 
I følge statistikk over Herøya kan man regne med at barn i skolepliktig alder (1.– 7. trinn) utgjør 
ca 8,6 % av totalbefolkningen. Dersom planområdet utvikles til å ha boliger til 5000 personer 
(2000 flere enn i dag), kan man regne med at det vil bo 430 barn i skolepliktig alder fra 1.-7. 
klasse. Skolens kapasitet vil da bli sprengt, og det er behov for å utvide dagens skole eller 
bygge ny skole. Planforslaget viser areal til å bygge ut dagens Klevstrand skole. En ny 
skolelokalitet er også foreslått i forbindelse med Herøyahuset og idrettsbanen ved Herøyahuset. 
Ved Herøyahuset kan det også være areal nok til å utvide til et oppvekstsenter – det vil si at 
ungdomskolen også kan legges innenfor dette området. I dag hører planområdet til Stridsklev 
ungdomsskolekrets. 
 
Klevstrand skoles ledelse ser med positive øyne på å øke kapasiteten. Dette har primært en 
pedagogisk begrunnelse. Skolen mener at parallelle klasser vil bidra til økt handlingsrom når det 
gjelder samarbeid, utvikling av faglige opplegg og fleksibilitet i ressursbruken. 
 
Barnehagekapasiteten innen et område regnes i plansammenheng ikke som så streng som 
skolekapasiteten, da barn ofte benytter en barnehage som ikke ligger i deres skolekrets. Det er 
mer barnehagekapasiteten i kommunen som er avgjørende for dette temaet. 
 
I dag er det 2 barnehager på Herøya. Med forventning om vekst i folketallet på Herøya, viser 
planforslaget en utvidelse av Skrapeklev barnehage. For øvrig er det rom for å etablere 
barnehager innenfor sentrumsområdene, inkludert der dagens Herøya barnehage ligger i dag. 
 
Med denne bakgrunnsinformasjonen er skole- og barnehagekapasitet lagt inn som et tema i 
konsekvensutredningen. Det er særlig større utbyggingsområder for bolig som vil bli omhandlet 
under dette temaet. 
 

14. Barn og unge – lek og fritid 
Porsgrunn kommunes retningslinjer for planlegging og utforming av nye boligområder, vedtatt 
31.januar 1991, gir føringer for størrelse og utforming av lekearealer. Kortfattet gir 
retningslinjene krav om at det per bolig skal være 35m2 med lekeplass. Disse 35 m2deles inn i 
krav om lekeplass ved inngangsparti (5m2), nærlekeplass (10m2) og strøkslekeplass (25m2).  
 
Dagens situasjon viser at det er mangel på lekeplasser innenfor planområdet. Dette gjelder 
særlig nærlekeplasser. Dersom man ser bort fra at idrettslagets anlegg og bedriftsidrettslagets 
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anlegg kan benyttes som strøkslekeplasser, er det også et stort underskudd på denne type 
lekeplasser.  
 
Det er gjennomført medvirkning av barn og unge i løpet av planprosessen. Dette er 
fremkommet viktig informasjon som beskriver barn og unges situasjon på Herøya i dag. Det 
pekes både på dagens bruk av Herøya under lek og fritid og barn og unges ønsker om fremtidig 
utvikling på Herøya. 
 
Med bakgrunn i denne informasjonen er temaet barn og unge – lek og fritid omtalt videre i 
konsekvensutredningen. 
 

15. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg 
Det er gjennom flere instanser i varslingsperioden påpekt en lite tilfredsstillende trafikksikkerhet 
innenfor planområdet. Dette er videre bekreftet gjennom ”Trafikk- og støyanalyse Herøya” og 
gjennom barn og unges medvirkning.  
 
Trafikksikkerhet og trygg skoleveg er tema i konsekvensutredningen. 
 

16. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Det er i varslingsperioden påpekt lite tilfredsstillende forhold rundt kollektiv transport 
(bussforbindelser) innenfor planområdet. Dette er videre bekreftet gjennom ”Trafikk- og 
støyanalyse Herøya”.  I tillegg har Porsgrunn kommune et generelt ønske om å legge til rette for 
økt bruk av kollektiv transport i Porsgrunn kommune. 
 
Kollektiv transport er tema i konsekvensutredningen. 
 

17. Arbeidsplasser. Nærhet til større arbeidsplasser og handel 
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Herøya Industripark. Planområdet ligger også i en 
sykkelavstand til Porsgrunn sentrum (ca 2-4km) og videre også en pendelavstand til andre byer 
som Skien, Larvik og Langesund. Det er derfor et potensial for at innbyggere på Herøya kan ha 
sitt arbeidssted i en akseptabel reiseavstand til sitt hjem. For øvrig er det kjent at Porsgrunn 
kommune har et overskudd i innpendling av arbeidskraft til kommunen. Det vil si at det er flere 
som pendler inn til kommunen for å arbeide enn det som pendler ut av kommunen.  
 
En vekst i befolkningen på Herøya vil naturlig nok også generere flere arbeidsplasser i 
nærmiljøet i form av handel og tjenesteytende virksomhet. Det er lagt til rette for en slik vekst 
gjennom etablering av sentrumsområder og områder for næring og tjenesteytende virksomhet. 
 
Med bakgrunn i denne informasjonen er temaet arbeidsplasser ikke omhandlet videre i 
konsekvensutredningen. 
 

18. Kultur. Nærhet til forsamlingshus og øvrige kulturelle institusjoner som hører til et 
lokalsamfunn 

Innenfor planområdet er det flere kulturelle institusjoner og aktivitetstilbud som bygger opp 
under et levende kulturelt samfunn på Herøya. Her kan nevnes blant annet aktiviteter rundt 
Herøyahuset, idrettsforeningen og annen foreningsvirksomhet. Informasjon om dette er kommet 
frem under medvirkningsarbeidene med barn og unge og gjennom planprosessen for øvrig, der 
aktuelle foreninger har gitt sine kommentarer og innspill til planarbeidene. 
 
En vekst i befolkningen på Herøya vil generere til en økt kulturell aktivitet. Planforslaget legger 
til rette for en slik vekst gjennom etablering av sentrumsområder og områder for tjenesteytende 
virksomhet, idrettsarealer og at det legges til rette for flere grøntområder for lek og fritid. 
 
Med bakgrunn i denne informasjonen er temaet kultur ikke omhandlet videre i 
konsekvensutredningen. 
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19. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder 
Gjennom medvirkningsprosessen for barn og unge, stedsform og bygningsanalysen for Herøya 
og grønn plakat kommer det frem at det er store og flotte grøntområder innenfor planområdet 
som benyttes til friluftsliv. 
 
En vekst i befolkningen på Herøya vil naturlig nok også generere til økt aktivitet i dagens 
friluftsområder.  Planforslaget viser at dagens friluftsarealer beholdes, og at det legges til rette 
for en økt opparbeidelse på enkeltområder. Dette for å kunne øke bruken og tilgjengeligheten til 
disse områdene. Det foreslås også flere områder for lek.  
 
Størrelsen på arealer som både i dag og i fremtidig situasjon er avsatt til friluftsliv, er 
tilfredsstillende nok til å ikke være tema for en konsekvensutredning. Temaet omhandles 
allikevel i konsekvensutredningen, med tanke på at utpekte områder bør få en bedre 
opparbeidelse og tilrettelegging enn dagens situasjon.  
 

20. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging 
Universell utforming belyses innenfor både utbyggingsområder, grønnstruktur og 
friluftsområder. I størst mulig grad skal det sikres en universell tilgjengelighet innenfor 
planområdet. I planforslaget belyses temaet gjennom bestemmelser til de ulike delområdene og 
ved at de ulike delområdene har en logisk og god plassering i forhold til hverandres funksjoner. 
Med tilgjengelighet menes både geografisk nærhet mellom boliger og viktige funksjoner og at 
arealer får en utforming som bygger opp under en god tilgjengelighet. Temaet omhandles i 
konsekvensutredningen. 
 
Kort oppsummert er følgende 15 temaer omhandlet i konsekvensutredningen for hvert av de 
enkelte 18 konsekvensutredningsområdene som tidligere er listet opp. 
 
Tema som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
2. Flomfare og klimaendringer  
3. Biologisk mangfold   
4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
6. Landskapsbilde 
7. Støyforurensning 
8. Høyspenning 
9. Sol, lys og utsiktforhold 

 
Tema som omhandler samfunn: 

10. Skole- og barnehagekapasitet. 
11. Barn og unge – lek og fritid. 
12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 

I tillegg beskrives temaet Risiko for storulykke i eget kapittel. 
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3. TEMANOTATER 
Konsekvensutredningen er utført med bakgrunn i opplysninger som kommer frem i temanotater 
og øvrige opplysninger som Porsgrunn kommune har frembrakt. Temanotatene ligger som 
vedlegg til konsekvensutredningen og er kort oppsummert i de følgende kapitlene. 
Temanotatene kan for øvrig finnes på Porsgrunn kommunes nettsider under områderegulering 
Herøya: http://www.porsgrunn.kommune.no/Prosjekter-og-Planer/Aktuelle-
Planer/Omraderegulering-Heroya/ 
 
1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
2. Trafikk- og støyanalyse 
3. Barn- og unges medvirkning på Herøya 
4. Kartlegging av biologisk mangfold 
5. Kulturhistoriske registreringer 
6. Stedsform- og bygningsanalyse 

3.1. SAMMENDRAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
Porsgrunn kommune har engasjert Rambøll Norge AS for å gjøre en risikovurdering av den 
planlagte områdereguleringen for Herøya. Risikovurderingen har til hensikt å avdekke hvorvidt 
reguleringen medfører et økt eller redusert risikonivå, og om det kreves risikoreduserende tiltak 
som må eller kan gjennomføres for at planen skal realiseres.  
 
Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til at risikovurdering gjennomføres som del av 
planprosessen. 
 
Den gjennomførte risikovurderingen viser at den foreslåtte planen vil medføre noe økt risikonivå 
i forhold til dagens situasjon. Følgende farer/ hendelser får økt risikonivå: 
• Påkjørsel av myke trafikanter 
• Trafikkulykke 
• Støy over grenseverdier 
 
Denne økningen kommer som en følge av økt trafikk, som igjen er en følge av befolkningsvekst, 
og kan i noen grad sies å redusere risikonivået andre steder i regionen. Risikonivået anses 
således ikke å være til hinder for gjennomføring av planforslaget, men bør kompenseres i form 
av risikoreduserende tiltak. Det er ikke identifisert hendelser som får lavere risikonivå som følge 
av reguleringen. 
 
Det videre planarbeidet bør implementere de identifiserte risikoreduserende tiltakene som er 
beskrevet i ROS-analysens kapittel 6. Disse er: 
• Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i Fjordgata 
• Etablere flere planskilte krysningspunkter over Herøyaveien 
• Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak ved av/ påkjørsler Herøyaveien 
• Etablere hensynssoner 

for løsmasseskred 
for ras 
for flom/ vannstandsheving 
for stråling fra høyspent 

• Sikre at det gjennomføres geoteknisk vurdering av eventuelle tiltak før utførelse i 
hensynssone. 
• Gjennomføre rassikring på utpekte punkter. 
• Utarbeide og distribuere informasjonspakke vedrørende industriulykker 
• Implementere tiltak fra Kystverket og Redningsselskapet vedrørende sikkerhetstiltak 
rundt havn og områder til sjø. 
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3.2. SAMMENDRAG TRAFIKK- OG STØYANALYSE 
I denne rapporten gjennomgås dagens trafikksituasjon og mulige 
konfliktpunkter på Herøya innenfor en horisont på 15 år. De viktigste registreringene fremgår av 
figuren nedenfor: 

 
4. Dagens trafikksituasjon og mulige konfliktpunkter på Herøya innenfor en horisont på 15 år 
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De største trafikale problemene og konflikter i området er knyttet til Herøyaveien (rv. 36). Veien 
utgjør hovedinnfartsåren til Porsgrunn og Skien fra sør i tillegg til at den er stamveg til øvre deler 
av Telemark. Herøyaveien har en betydelig trafikkbelastning (13-15 000 ÅDT), og 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. 
 
Klevstrandkrysset er krysningen mellom Herøyaveien og Fjordgaten. Klevstrandkrysset er et 
firearmet lysregulert kryss med noen kapasitetsproblemer i rushtiden. Disse anses imidlertid å 
være moderate, med utgangspunkt i trafikktellinger. Timetrafikken i ettermiddagsrushet var på 
vel 1800 biler og vel 1450 biler i morgenrushet. Både tellinger og observasjoner er gjort på et 
tidspunkt av året der døgntrafikken er størst - rett før skoleferiestart. 
 
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 ut til å være lav; ca. 4 -5 % (over 7,5 m). Dette tyder på at 
Hydroveien nordfra allerede i dag tar den vesentlige andelen av tunge biler. 
 
Gjennomkjøringsproblemer 
Beboere i området opplyser om at det er en betydelig gjennomkjøring innenfor områdene for å 
unngå kapasitetsproblemene i lyskrysset med rv. 36. Det antas at denne trafikken går via Kr. 
Birkelands vei, Gunnigata og Sam Eydes gt. ut på rv. 36. 
 
Det er foretatt en rushtidstelling samt døgntellinger over en uke. Tellingen gav ingen indikasjon 
på at gjennomkjøring er et omfattende problem. Lokalkjøringen i et så stort boligområde kan 
oppleves som uønsket i rushtiden. Tiltak innad i boligområdene vil forskyve problemer fra en 
vei/rute til en annen vei/rute internt i boligområdet. 
Boligområdene på Herøya er skiltet med 30-sone. Registrerte fartsmålinger ligger på 30-35 km/t 
til 40-45 km/t, hvilket er å anse som normalt ut fra skilting og veistandard. 
 
G/S-veiforbindelser/barnetråkk 
Herøyaveien (rv 36) og de viktigste veiene og gatene i området har fotgjengeranlegg i form av 
fortau og/eller g/s-veier.  
 
Herøyaveien krysses av fotgjengere og syklister i plan. Barnetråkkregistreringer peker på at en 
strekning av Fjordgata inn mot lyskrysset på begge sider oppfattes som utrygg skolevei. Det 
samme gjelder en kortere strekning langs Herøyaveien der det kun er fortau. Det er ikke sagt 
noe - i samme undersøkelse - om fortauet på østsiden av rv. 36. For øvrig anses veiene i 
området å være trygge i følge undersøkelsen. Selv om deler av skolevegen langs med 
Herøyaveien 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 Torggata og Gunnigata er det tosidig gangforbindelse, førstnevnte med 
separert g/s-vei på den ene siden. Birkelands gt. har et bredt fortau på den ene siden. Det er 
dessuten skiltet sykkelvei rute fra rv. 36 ned til Birkelands gt. og videre langs Fjordgata og 
Hydroveien. 
 
Kollektivtrafikken 
Det er i alt tre busstraséer gjennom området drevet av Telemark kollektivtrafikk. En 
rute betjenes av Metrobuss, langs rv. 36 direkte mot sentrum (M1b), én via Fjordgata 
og Hydroveien mot sentrum (M1a). Ruta M1 a og b kjøres annen hver gang hvert 15 
minutt. 
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5. Influensområde buss 

Den tredje busstraséen ”Pendelbuss”, P5 gikk tidligere gjennom boligområdene på 
Herøya med holdeplasser både i Sam Eydes gt., Gunnigata, Torggata og Hydroveien 
hver time. P5 som tidligere gikk mellom Porsgrunn og Stathelle er nå lagt ned i følge 
Telemark kollektivtrafikk. Det er dermed ikke bussrute gjennom selve boligområdene på Herøya 
i dag (aug 2010). Innenfor planområdet langs Herøyaveien er det relativt tett med busstopp på 
begge sider av veien. Det kan være problemer å krysse riksvegen enkelte steder. Flere steder 
ligger ikke busslommene parallelt overfor hverandre. 
 
Konfliktpunkter dagens veinett - nåsituasjon 
De største trafikale problemene og konflikter i området er knyttet til Herøyaveien (rv. 36). Dette 
har sammenheng med at veien har en betydelig trafikkbelastning og nærmer seg 
kapasitetsgrensen for en tofelts vei. Dette sammen med en rekke dels uoversiktlige og/eller 
dårlige utformede kryss og avkjørsler medfører relativt mange ulykker på Herøyaveien. 
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6. Konfliktområder 
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Det er registrert ca 30 personskadeulykker hvorav kun én alvorlig innenfor planområdet 
i perioden (fra Vegdatabanken). Av disse er de fleste (23 hendelser) registrert 
langs rv. 36. Disse er knyttet til Klevstrandkrysset samt til flere av de øvrige kryss og 
avkjørsler (de viktigste fremgår av fig. Konfliktområder). Langs Fjordgata er det kun registrert 1 
ulykke. For øvrig anses veiene i området å være trygge i følge registreringene. Det synes heller 
ikke som om det er store problemer med ekstern gjennomkjøring.  
 
Trafikksituasjonen om 15 år 
Det er gjort en vurdering av prognoser for trafikkvekst i området med utgangspunkt i 
NTP (Norsk Transportplan). Prognosene og beregningene gjelder den generelle veksten. Ved 
ev. større utbygging i området vil veksten naturlig nok bli høyere. Dessuten er Herøyaveien 
tiltenkt funksjon som ny hovedatkomst både mot Porsgrunn og Skien. Dette betyr også en 
omlegging av visningsmål, noe som medfører at en må påregne en viss trafikkøkning ved 
overføring av trafikk fra tidligere rv.36 via Vallermyrene. 
 
Konfliktpunkter på dagens veinett – fremtidig situasjon 
De viktigste nåværende konfliktpunkter i området vil bestå. Opplevde og reelle 
konflikter/ ulykker kan imidlertid øke med veksten i biltrafikken dersom det ikke skjer 
noen tiltak på dagens veinett på Herøya. Dette gjelder primært Herøyaveien og 
Fjordgata. En har ikke noe grunnlag for å si om nye konfliktområder vil oppstå i 
området. Fig. Konfliktområder, vil derfor i det vesentlige også representere den fremtidige 
situasjonen. 
 
Vurdering av støy på dagens veinett – dagens situasjon og situasjon om 15 år 
Støy fra veitrafikk behandles og vurderes etter Retningslinje T-1442 ”Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging”. T-1442 angir en soneinndeling av støyende 
områder. Det skilles på Rød og Gul sone. 
 
Det er beregnet støysonekart for veinettet på Herøya for dagens situasjon og for situasjonen 
med samme veisystem 15 år frem i tid, dvs. år 2025. Bakgrunnsstøy fra industrien ikke er tatt 
med i beregningene. 
 
Det som preger støysituasjonen i Herøyaområdet i dagens situasjon og fremtidig situasjon er 
den store trafikkmengden langs RV36. Støysonekartene viser at så godt som samtlige hus i 
første husrekke langs RV36 ligger i rød sone, på hele strekningen. Gul sone strekker seg ut til 
både 2. og 3. husrekke på strekningen. Det medfører at relativt store arealer blir båndlagt mht 
videre utbygging og fortetting. 
 
I fremtidig situasjon er det i de viste beregninger kun trafikktallene som endres. Økningen av 
trafikkmengden medfører økt støy som igjen medfører at utbredelsen for både gul og rød sone 
blir noe større. Endringen er ikke dramatisk.   
 
Det vil si at det blir noe større arealer hvor støyforholdene gjør at nye bygninger ikke 
kan oppføres eller at støyforholdene gjør at avbøtende tiltak må i verksettes i forbindelse 
med bygging. 
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7. Konfliktområder Fremtidig situasjon 15 år, Støysonekart V02, datert 26.08.2010 
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3.3. SAMMENDRAG BARN OG UNGES MEDVIRKNING PÅ HERØYA 
Barn og unge er ikke rettighetshavere i formell forstand. De blir ikke varslet som grunneiere eller 
naboer og kan heller ikke alltid selv formulere eller ta opp sine krav. De har heller ikke 
økonomiske ressurser. Jo yngre barna er, desto mer avhengig er de av at de voksne ivaretar 
deres behov. Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og utformingen av samfunn og 
omgivelser med sikte på at nye generasjoner skal få tjenelige livs – og utviklingsmuligheter er 
helt grunnleggende. Derfor er hensynet til barn og unges oppvekstvilkår nevnt i plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse. 
 
Barn og unge er aktive brukere av utearealer. Ofte oppholder de seg andre steder enn der 
kommunen har regulert for lek eller aktivitet. For planleggere i kommunene er oppdatert og lokal 
kunnskap om barn og unges tilgang på og bruk av nærmiljøet helt sentral for langsiktig 
planlegging og for å sikre at barn og unges interesser ivaretas (jfr. Plan- og bygningsloven, 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, FNs 
barnekonvensjon). 
 
Godkjent områderegulering for Herøya skal være retningsgivende for videre stedsutvikling, og 
et arbeidsredskap ved etablering av bebyggelse og infrastruktur samt sikring av grønne 
områder og karakteristiske bygg. For å nå dette målet må også barn og unge medvirke i den 
planprosessen som legger grunnlaget for endelig vedtatt plan. Alle arbeidsoppgavene som barn 
og unge har gjort i denne sammenheng er samlet i dette temanotat: Barn og unges medvirkning 
på Herøya.  
 
Resultatene fra medvirkningsprosessen med barn og unge er viktige og helt nødvendige innspill 
i det videre planarbeidet. Meningene til barn og unge på Herøya blir behandlet på lik linje med 
øvrige innspill til områdereguleringen på Herøya, men blir vektlagt i en særlig grad. 
 
Metodebruk 
Barnetråkk ble valgt som metode for elevene på 4. klassetrinn. Barnetråkk er en metode for 
barns dokumentasjon av bruk og opplevelse av nærmiljøet (arealbruk). Barn og unge viser sin 
bruk av arealene - her og nå - ved å tegne dem på et kart.  Metoden er primært tilrettelagt for 
barn fra ca. 8 - 13 år, og den er enkel å gjennomføre. Gjennom å dokumentere egen arealbruk, 
gis barn og unge en stemme i planprosessen og kan medvirke i beslutninger som berører dem. 
Medvirkningen i planarbeidet er helt konkret, og kartleggingen forteller planleggere og 
lokalpolitikere noe om ulike kvaliteter og verdier knyttet til arealbruken i nærmiljøet. 
 
Stedsopplevelsesmetoden fokuserer på hvordan barn og ungdom i 7. og 9. klassetrinn. 
opplever Herøya og hvilke endringer som ønskes på Herøya. Metoden legger vekt på at barn og 
ungdom skal få presentere sine opplevelser og tanker om Herøya med flere sanser ved bruk av 
ulike virkemidler; bilder, tekst, skuespill, sang, dans mv.  
 
Med bakgrunn i kunnskaper om tradisjonelle metoder for stedsanalyser under den visuelle 
analysetradisjonen og med inspirasjon fra prosjektet ”Mitt moderne kulturminne” utarbeidet av 
Etter- og videreutdanningsenheten ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag og Plan- og 
bygningsetaten i Oslo kommune, utarbeidet Porsgrunn kommune en egen metode for arbeidene 
med barn og unge på Herøya. Metoden ble utarbeidet av planleggerne for områdereguleringen 
på Herøya med nyttige innspill omkring det pedagogiske innholdet fra lærere ved Klevstrand 
skole og Stridsklev u-skole. Metoden fikk navnet ”Herøyaprosjektet” og deles inn i 3 faser:  
1. Opplæring i Herøyas arkitekturhistorie og fotografering.  
2. Stedsopplevelse - Oppgaveløsing  
3. Presentasjon 
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Barnetråkk på Herøya – hovedfunn 
Steder som blir mye brukt på fritiden av barn i 4. klasse ved Klevstrand skole er:  

 Idrettsområdet mot Gunnekleivfjorden (sandbanen, fotballbanen og fotballbingen)  
 Kirkeskogen nord for Herøya kirke (særlig om vinteren)  
 Fotballbanen ved Klevstrand skole  
 Enkelte av lekeplassene på Herøya  
 Lokalvegnettet på nedre del av Herøya til sykling og annet.  

Steder 4. klassingene ved Klevstrand skole unngår på fritiden:  
 Kirkeskogen om sommeren  
 Bakkedammen  
 Bødkerkåsa mot Frierfjorden  
 Brakkene ved Rema 1000  
  

 

8. Oversikt over registrerte barnetråkk på Herøya 
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Herøyaprosjektet – 7. klasse ved Klevstrand skole - hovedfunn 
Steder som brukes mye av 7. klassetrinn, og som oppleves som gode/trygge er:  

 Idrettsområdet mot Gunnekleivfjorden (sandbanen, fotballbanen og fotballbingen)  
 Kirkeskogen nord for Herøya kirke (særlig om vinteren)  
 Misjonskirken i Fjordgata  
 Bødkerkåsa og Versvika mot Frierfjorden  
 Skogsområder ved Skrapeklev og Versvika.  
 

Steder elever i 7. trinn ikke oppholder seg eller ønsker å forandre er:  
 Idrettsområdet (ønsker seg kunstgressbane og fjerning av gamle nedslitte brakker)  
 Kirkeskogen, Versvika og Bødkerkåsa (naturskjønne områder som i dag er preget av 

forsøpling med mer).  
 Skolevegen og trafikksituasjonen i Herøyaveien og Fjordgata ble nevnt av flere, særlig i 

forbindelse ved kryssing av de sterkt trafikkerte vegene. Gangbroen ved Klevstrand 
skole ble også nevnt som utrygg, særlig vinterstid når underlaget blir glatt og isete. 

 
Herøyaprosjektet– 9. klasse ved Stridsklev ungdomsskole - hovedfunn 
Steder som oppleves som gode av elevene i 9. klasse er:  

 Idrettsanlegget og båthavna på nedre del av Herøya,  
 Bødkerkåsa og Versvika mot Frierfjorden 
 Herøyagrillen (et gatekjøkken i krysset Fjordgata/ Herøyaveien).  
 

Stedene som er nevnt over er mye brukt i dag. Likevel etterlyste de unge tiltak og/eller midler 
som kunne bidra til å gjøre dem enda mer attraktive. En gruppe foreslo for eksempel å bygge en 
bane for radiostyrte biler på et ubrukt område ved fotballbingen. En annen gruppe så for seg at 
det hadde vært positivt med et lokale/samlingssted med muligheter for bl.a. dans. Andre hadde 
ønske om å oppgradere naturområdet Versvika slik at det kan bli fint å bade der. Elevene i 9. 
klasse ser, i likhet med de andre klassetrinnene, også behovet for å iverksette tiltak for å gjøre 
det tryggere og ferdes langs med eller krysse Herøyaveien. 

 
9. Utstillingsplakat, medvirkningsprosess barn og unge på Herøya 
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Etter å ha gjennomført en omfattende medvirkningsprosess blant barn og unge på Herøya har 
Porsgrunn kommune fått en bred og god innsikt i hvilke områder og steder som betyr noe for 
dagens unge, og meninger knyttet til disse. Selv om aldersspennet var relativt stort var elevene i 
stor grad enige om hvilke steder som var gode og/eller dårlige og hvilke steder de ønsket å 
forandre.  
 
Det kom frem at ungdomsskoleelevene bruker stedet sitt på en annen måte enn elevene ved de 
yngre klassetrinnene. For eksempel var det mer typisk for de yngre gruppene at de oppholdt 
seg mer utendørs og dermed hadde mer kunnskap og tanker om bruken av Herøya.  
 
Selv om enkelte av ungdomsskoleelevene var aktive innen organisert idrett, var det samtidig 
typisk for denne aldersgruppen å sitte hjemme hos venner for å spille data eller tilsvarende 
hjemmebaserte aktiviteter.  
 
Likevel var det enkelte områder og steder som utpekte seg og som var spesielle for alle 
gruppene. Ofte nevnt var idrettsområdet, Kirkeskogen og Bødkerkåsa. Dette var alle gode 
områder, men med innslag av kvaliteter som fremmet behovet for endring og oppgradering. 
Idrettsområdets betydning som sosial møteplass kom tydelig frem blant alle aldersgrupper. Når 
det gjelder trafikksituasjonen på Herøya ble den opplevd som relativt god av barn og unge, med 
unntak av Herøyaveien og Fjordgata som flertallet opplever som en stor og farlig barriere. 
 
Porsgrunn kommune ser det som et viktig mål og ansvar for at barn og unges tanker og ideer 
gjenspeiles i planen. 

3.4. BIOLOGISK MANGFOLD 
I løpet av 2010 har Biofokus registrert biologisk mangfold innenfor planområdet til 
områdereguleringsplanen. Det vil bli utarbeidet en rapport som beskriver registreringene i detalj. 
Som et arbeidsredskap til utarbeidelsen av konsekvensutredningen og reguleringsplanen, har 
Biofokus med bakgrunn i sine registreringer, gitt en oversikt over områder som må tas hensyn til 
i reguleringsplanen. Det skilles mellom A-områder som har nasjonal verdi og B- områder som 
har regional verdi.  
 
For å imøtekomme hensynet til Biologisk mangfold i reguleringsplanforslaget, er alle A og B 
områder foreslått som hensynssone for bevaring av naturmiljø (kode 560). 

 
10. A-områder med nasjonal verdi og B- områder med regional verdi for biologisk mangfold 
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3.5. SAMMENDRAG KULTURHISTORISKE REGISTRERINGER 
Den regionale kulturminneforvaltingen i Telemark fylkeskommune har i løpet av 2010 og 2011 
foretatt en registrering i planområdet. Det ble registrert automatisk fredete kulturminner som 
ligger innenfor planområdet. Det er utarbeidet rapporter som beskriver registreringene. Til 
sammen er det funnet åtte boplasser fra steinalderen (Askeladden id 137336, 137337, 137338, 
137339, 137340, 137341, 137342 og 151029). I tillegg ble det registrert en hulvei (Askeladden 
id 137392). Kulturminnene viser til bosetting i og bruk av området i forhistorisk tid. 

 
11. Oversikt positive prøvestikk i kulturhistoriske registreringer 

Telemark Fylkekommune skriver i brev av 27.august 2010 og den 20.desember 2011 at id 
137336-137342, 137392 og 151029 må gis vern gjennom planen. Fylkeskommunen uttaler 
videre at automatisk fredete kulturminner skal vises som hensynssone i plankartet, jf plan- og 
bygningsloven §§ 11-8 d (båndlegging etter kulturminneloven) og 12-6. Hensynssonen skal 
følges av bestemmelser som sikrer hensynet til kulturminnet, jf pb1 § 12-7. Hensynssonen lar 
seg ikke kombinere med arealformål nevnt i pbl § 12-5 som innebærer inngrep. Det gjøres 
oppmerksom på at sikringssonen rundt et automatisk fredet kulturminne ikke vil være 
tilstrekkelig for å ta vare på kulturminnet og dets kontekst. Hensynssonen bør av den grunn 
omfatte mer enn sikringssonen fastsatt av kml § 6. 
 
Den geografiske avgrensingen av hensynssonen er fremvist den regional 
Kulturminneforvaltning på planforum den 20. januar 2011 og per telefon den 20. desember. Det 
kom ingen umiddelbare motforestillinger til den foreslåtte avgrensningen. 
 
Med bakgrunn i utførte registreringer og utkast til reguleringsplan, viser det seg at det ikke er 
noen konflikt mellom automatisk fredede kulturminner på land og forslag til nye arealformål 
nevnt i pb1 § 12-5 i området. En eksisterende gang- og sykkelveg ligger nær inntil sikringssone 
rundt ID 137336 men ikke i konflikt.  
 
Reguleringsplanforslaget viser nye tiltak i og nær vann. Det er ikke utført marinarkeologiske 
registreringer i vann. I de foreslåtte planbestemmelsene tas det derfor forbehold om 
marinarkeologiske funn av kulturminner. 
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3.6. SAMMENDRAG STEDSFORM OG BYGNINGSANALYSE 
Stedsform- og bygningsanalysen er utarbeidet av Feste landskapsarkitekter og Arkitektkontoret 
Børve og Borchsenius i samarbeid med og på oppdrag fra Porsgrunn kommune. Analysen 
legger vekt på landskap, bebyggelsesstruktur og bygningstyper, men også stedets historie.  
 
Boligområdet på Herøya er forholdsvis klart avgrenset, med Gunnekleivfjorden i nord og 
Frierfjorden i vest. I øst dannes avgrensingen 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 oppfattes som en skarp kontrast til boligbebyggelsen, både i skala og uttrykk. Skillet 
markeres også av Herøyakanalen. 
 
Stedet Herøya, som har vokst fram som følge av Hydro sin fabrikketablering 
her, hører både historisk og opplevelsesmessig sammen med de to andre viktigste 
industristedene i Telemark; Rjukan og Notodden. Disse tre stedene er alle bygd opp omkring 
Hydro sine fabrikkanlegg og de følger den samme logikken og ønske om helhet i plan og 
bygningsmiljø. Denne sammenhengen er en viktig dimensjon når kommunen nå skal vurdere 
videre utvikling av stedet Herøya. For Telemark som fylke, representerer Industriaksen viktige 
kvaliteter og potensial knyttet til historiefortelling og omdømmebygging. 
 
Landskap 
Som en oppsummering av hvordan landskap og sted oppleves, er det utarbeidet et analysekart 
som illustrerer stedets hovedtrekk. Kategoriene landemerker, knutepunkter, enhetlige områder, 
overordnede linjer, grønne akser, barrierer og mentale skiller, er valgt utifra hva som 
kjennertegner Herøya som sted. 
 
Landemerkene: 

 Skolen - både i forhold til beliggenheten der oppe på knausen og som viktig 
orienteringspunkt. Et sted alle på Herøya kjenner og forholder seg til. 

 Herøyahuset - et særmerket og vakkert hus typisk for sin tid. Det skiller seg ut og er et 
viktig samlingssted for de som bor her og de som besøker stedet. 

 Kirka - både i forhold til beliggenhet oppe på den grønne høgda og med tårnet i silhuett 
mot himmelen. Et særmerket, tidstypisk og viktig arkitektonisk bygg på Herøya. 

 Blokka ved Bakkedammen - Et bygg som skiller seg ut fra øvrig småhusbebyggelse i 
området. Ligger lett synlig langs vegen og har egen park med dam. 

 
Knutepunktene: 

 Viktige kryssområder man orienterer seg etter når man ankommer Herøya; ved 
Fjordgata og rundkjøringa ved Skrapekleiv. 

 Butikken og den lille sentrumsdannelsen. 
 Tobakiosken, krysset og plassdannelsen mellom Gunnigata og Sam Eydesgate. 

 
Områder som skiller seg ut med grønne funksjoner i småhusbebyggelsen: 

 Parken ved Bakkedammen. 
 Den lille skogen på høgda omkring kirka. 
 Det gamle idrettsanlegget ved Herøyahuset. 
 Det nye idrettsanlegget mot Gunnekleivfjorden. 
 Adminiet med parken og bebyggelsen. 

 
Linjer infrastruktur: 

 De viktigste vegene som knytter området sammen. 
 
Grønne linjer eller akser: 

 Spor etter Sverre Pedersen-planen sin hovedstruktur; aksen fra kirka og ut mot 
Frierfjorden. 

 Gamle trerekker. 
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 Kanalen. 
Barrierer eller kanter: 

 De markerte skrentene mot boligfeltene mot nordvest og mot fjorden, og det markerte 
daldraget mot sørøst. 

Mentale skiller eller linjer: 
 Skille mellom øvre og nedre bydel. Også et lesbart skille i forhold til landskapsform. 

 

 

12. Landskapsanalyse. Stedets hovedtrekk 

 
Bebyggelse 
Analysen av bebyggelsen innenfor områdeplan på Herøya omfatter registrering av 
bebyggelsesstruktur og bebyggelse i området og kommentarer til nåsituasjon/registrering. 
 
Bebyggelsen på Herøya er registrert og merket ut med tanke på grader av autentisitet og/ eller 
om bebyggelsen har en egenverdi som inngår i områdets stedsidentitet. Det er i registreningen 
lagt vekt på bygningenes form og proporsjoner. Hvor mye som er av opprinnelig material- og 
fargebruk er ofte knyttet til at husets ytre form er inntakt. 
Mange av bygningene er påbygget med mindre tilbygg eller vinduer og dører er skiftet. De fleste 
har likevel beholdt grunnform og uttrykk, noe som gjør at de har verdi for områdeidentiteten. 
 
Analyse av bebyggelsen er inndelt i 5 kategorier: 
1. Sefrak registrerte bygninger 
2. Bebyggelse som tilnærmet ikke er blitt endret siden byggeår. 
3. Bebyggelse som er noe endret, men som er et godt eksempel på sin bygningstype og / eller 
Herøyas stedsutvikling 
4. Bebyggelse som ikke inngår i de øvrige kategoriene, men som har en egenverdi i sin 
størrelse og/eller beliggenhet som glir inn i Herøyas stedsidentitet 
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5. Bebyggelse som med fordel for, eller uten betydning for Herøyas stedsidentitet kan saneres 
eller transformeres 
Registreringene er lagt inn på et oversiktskart. Informasjonen vil være med å danne bakgrunn 
for avgrensing av hensynssoner og områder som tåler endring/ transformasjon. Bygninger som 
bør vernes er merket av på kartet. 
 

 

13. Analyse av bebyggelse 

 
Verdi og sårbarhet 
Registreringer og vurderinger fra landskaps- og bygningsanalysen, er bearbeidet og satt 
sammen i en verdi- og sårbarhetsanalyse. Ved å gi de ulike områdene en inndeling fra mindre til 
svært verdifullt og mindre til svært sårbart, får vi frem en kartfremstilling av hvilke områder som 
kan/bør innarbeides som hensynssoner, hvilke grønne områder 
som bør bevares/forsterkes, og hvilke områder som kan fortettes eller transformeres. 
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Herøyaområdet 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 disse områdene vil karakter og identitet i stor grad gå tapt. I analysearbeidet er disse 
kvalitetene vurdert til å være så viktig at fortetting i disse områdene ikke anbefales. Enkelte 
områder skiller seg ut med flere autentiske boliger. På bakgrunn av registreringene anbefales 
det at disse områdene skilles ut. Grad av bevaringshensyn kan ivaretas i planbestemmelsene. 
 

 

14. Stedsform- og bygningsanalyse. Verdi og sårbarhet. 
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4. INNLEDNING TIL KONSEKVENSUTREDNING  

4.1. UTVALGTE UTVIKLINGSTREKK OG PROGNOSER FOR HERØYA  
   
Befolkningsutvikling og flyttemønster på Herøya 
Befolkningsmengden innenfor Herøya – utgjør 2990 personer i 2008. Dette utgjør ca.9 % av 
befolkningen i Porsgrunn kommune.  

Tab
ell 
1: 
Utv
ikli
nge
n i 
folk
etal
let 
for 

plansone Herøya per 31.12 hvert år.  
*Tallene er korrigert, slik at fødselsoverskudd + netto flytting er ulik endringen i folketallet.  
Kilde: Porsgrunn kommune 
 
Generelt viser tabell 1 et positivt fødselsoverskudd og et negativt flyttemønster. Tabellen viser 
også at befolkningsmengden de siste 8 årene har vært relativt stabil, fra 2965 personer som det 
laveste i 2001 til 3000 personer som det høyeste i 2004 og 2006. Til sammenlikning har 
Porsgrunn kommune hatt en vekst på ca. 3,7 % i samme periode.  
 
Antall fødte har vært stabilt de siste årene, og det samme kan sies om antall døde. Generelt 
fødes det flere personer på Herøya enn det dør, noe som gir et positivt fødselsoverskudd.  
 
Netto flytting er generelt negativ for Herøya, med unntak av årene 2002 og 2007. Alle andre år 
viser tabellen at det flytter flere personer ut fra Herøya enn det flytter personer inn. Generelt er 
det aldersgruppen 45-66 år som flytter oftest.  
 
Det er vanskelig å spå befolkningsutviklingen på bydelsnivå, men i følge Statistisk sentralbyrås 
sine prognoser for middels befolkningsutvikling vil befolkningen i hele Porsgrunn øke med ca. 
0,6 % pr. år, noe som betyr en befolkning på ca. 40 000 i år 2030. Det er å anta at Herøya vil ta 
del i denne veksten, under forutsetning av at det forekommer en del nybygging gjennom en 
planlagt fortetting, med mer.  
 
Befolkning / År * 2009 2015 2020 2030
Med ca. 0,6 % årlig vekst 3000 3150 3250 3500
Med ca. 0,8 % årlig vekst 3000 3175 3320 3600
Tabell 2: Prognoser for befolkningsutvikling på Herøya 
* Tallene er anslag basert på SSBs prognose for en middels vekst på 0,6 % og ønsket vekst på 0,8 % jf. 
kommuneplanen 
 
Tabell 2 viser prognoser for mulig befolkningsvekst på Herøya basert på SSBs beregninger om 
en middels årlig befolkningsvekst på 0,6 % og ønskelig befolkningsvekst på 0,8 %, slik 
kommuneplanens arealdel legger opp til. Ut i fra disse beregningene er det å anta at 
befolkningen på Herøya vil øke med omtrent 5-600 mennesker frem mot 2030. Det er viktig å 
kommentere at dette kun er prognoser, basert på anslått vekst. Videre boligbygging vil være en 
av flere avgjørende faktorer for om denne veksten kan finne sted eller ikke.   

 
 
 

År Folketall* Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflytting Utflytting Netto flytting
2000 2972 36 20 16 251 284 -33 
2001 2965 35 24 11 304 329 -25 
2002 2969 30 21 9 345 324 21 
2003 2999 24 21 3 340 372 -32 
2004 3000 34 23 11 353 393 -40 
2005 2990 26 18 8 345 381 -36 
2006 3000 23 25 -2 375 391 -16 
2007 2976 40 20 20 350 348 2 
2008 2990 35 19 16 410 416 -6 
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Tabell 3: Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper 
 
Tabell 3 viser at antallet førskolebarn (0-5 år) avtar noe, fra 232 barn i år 2000 til 206 barn i år 
2008. Størst var denne gruppen i år 2002 med 242 personer, og minst i år 2007 med 197 
personer. Den avtagende tendensen kan skyldes liten innflytting av barnefamilier som et 
resultat av lite nybygging i samme periode.  
 
Antallet barn og ungdom i skolealder stiger, både for aldersgruppen 6-12 år og for 
aldersgruppen 13-19 år. Alderskategorien 6-12 år er svakt stigende fra 249 personer i år 2000 til 
258 personer i år 2008. Alderskategorien 13-19 år har hatt en jevnlig økning med 40 personer, 
fra 228 personer i år 2000 til 268 personer i år 2008.  
 
Den yngste delen av de yrkesaktive på Herøya i aldersgruppen 20-44 år har vært relativt stabil i 
perioden, med 1054 personer i år 2000 og 1080 personer i 2008.   
 
Den eldste delen av de yrkesaktive på Herøya i aldersgruppen 45-66 år viser en økning fra 726 
personer i år 2000 til 811 personer i 2008, en vekst på ca. 11 %. Veksten kan relateres til de 
store fødselskullene rett etter 2. verdenskrig. Det er denne veksten som vil utgjøre ”eldrebølgen” 
om noen år, med en topp rundt år 2030. 
 
Aldersgruppen over 67 år avtar relativt mye, fra 483 personer i år 2000 til 367 personer i år 
2008. Nedgangen for denne aldersgruppen gjelder for hele kommunen, og kan blant annet 
relateres til de lave fødselskullene under 2. verdenskrig. 
 
Boligbygging og arealbruk på Herøya 
I kommuneplanens arealdel er størstedelen av planområdet farget gult, dvs. at arealformålet 
eksisterende boligområder er den dominerende arealbruken. Bydelen Herøya vokste betydelig 
frem i tiden etter 2. verdenskrig i forbindelse med Norsk Hydros industriutbygging på Herøya, og 
fremstår i dag som et etablert boligområde.  
 
 Frittliggende  

enebolig 
eller 
våningshus 

Hus i kjede, 
rekkehus, 
terrassehus, 
vertikaldelt 
tomannsbolig 

Horisontalt delt 
tomannsbolig eller 
annet boligbygg 
med mindre enn 3 
etasjer 

Blokk, 
leiegård 
e.l. 

Forretningsgård, 
bygg for 
felleshusholdning, 
e.l. 

Versvik-Rød 4 - - - - 
Skjelsviksdalen 9 - - - - 
Klevstrand 137 36 18 - 2 
Herøya sør 143 7 63 9 11 
Bakke 111 24 16 78 14 
Jordet 77 11 4 - 1 
Herøyaåsen 82 2 - - - 
Mauråsen - 127 4 - - 
Skrapeklev 15 147 24 - - 

I alt: 578 354 129 87 28 
Tabell 4: Boligmengde etter boligtype, 2007 
 
I tabell 4 kommer det tydelig frem hvordan frittliggende eneboliger utgjør omtrent halvparten av 
alle boligtypene på Herøya. Andre vanlige boligtyper er rekkehus og tomannsboliger.  
 
 

Alder / År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
0-5 år 232 227 242 234 203 219 219 197 206 
6-12 år 249 256 257 280 288 269 264 288 258 

13-19 år 228 239 230 229 250 258 285 266 268 
20-66 år 1780 1782 1792 1816 1838 1840 1843 1858 1891 

Over 67 år 483 461 448 440 421 404 389 367 367 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Versvik-Rød - - - - - - - - 
Skjelsviksdalen - 1 - - - - - - 
Klevstrand 8 1 - - - - - - 
Herøya sør 9 1 - 3 - - 10 2 
Bakke - 1 - - - - - - 
Jordet - - - - - - - - 
Herøyaåsen - - - - - - - - 
Mauråsen - - - - - - - - 
Skrapeklev 4 - -  - - 2 1 
I alt: 21 4 - 3 - - 12 3 
Tabell 5: Boligbygging på Herøya 2000-2007 
 
I tabell 5 vises antallet nye boligbygg på Herøya i perioden fra 2000 til 2007. Totalt er det bygget 
43 nye boenheter, noe som gir et snitt på ca. 5 nye enheter per år.  
 
I kommuneplanens arealdel er det lagt til grunn en forventning om at det i snitt bor 2,2 personer 
pr. bolig i Porsgrunn kommune. Ved å legge prognosene for befolkningsvekst (se tabell 2) til 
grunn og dele på snittet for antall beboere kan man anslå det årlige behovet for nye boligbygg 
som trengs for å ta imot denne veksten.  

 Ved å anta en vekst på ca. 500 nye beboere på Herøya frem mot år 2030 vil det 
gjennomsnittlig være et behov på ca. 11-12 nye boligenheter årlig (eller totalt ca. 220-
240 boligenheter innen 2030). Omfanget av mulige nye boliger må tas hensyn 
til/reguleres inn i områdereguleringen av området.  

 Dette betyr en langt høyere utbygging enn det tabell 5 viser for perioden 2000-2007, 
hvor snittet ligger på ca. 5 nye boligenheter pr. år.  

 
De resterende arealene i kommuneplanens arealdel satt av til følgende formål: 

 Offentlig bebyggelse (Klevstrand barneskole, Skrapeklev barnehage, Herøyahuset og 
Herøya kirke) 

 Småbåthavner (en på hver side av Herøyakanalen) 
 Senterområder (på begge sider av Fjordgata fra småbåthavnen til Klevstrandkrysset) 
 Næringsområder (ved Skrapeklev, Bakkedammen og Klevstrandkrysset) 
 Friområder (som ”100-meterskoger”, og strandområder mot Gunnekleivfjorden, 

lekeplasser og idrettsområde ved Hydrohallen) 
 LNF-områder (landbruks-, natur og friluftsområder i dalen ned mot Versvika og videre 

langs kyststien forbi Bødkerkåsa mot småbåthavna)  
 
3. Kommunale eiendommer og større grunneiere på Herøya 
Foruten en rekke mindre private eiere (som eiere av bolighus) og en del større borettslag (som 
ved Mauråsen og Skrapeklev) er Norsk Hydro og Porsgrunn kommune store grunneiere av en 
rekke eiendommer innenfor planområdet.  
 
4. Kartlegging av næringsvirksomheter på Herøya 
Dagens lokalsenter er lokalisert til områdene langs ved Fjordgata og Klevstrandkrysset. Her er 
to nærbutikker lokalisert (Rema 1000 og Coop Prix), samt en sykkelbutikk, Herøyagrillen, og en 
bilforhandler. Reguleringsplanen for Fjordgata, vedtatt 19.6.08, legger til rette for en ytterligere 
utvikling av dette lokalsenteret. Det er sannsynlig at store deler av denne kopieres inn i 
områdereguleringen.  
 
Det historiske lokalsenteret var lokalisert til området mellom Gunnigata og Herøya kirke. Her var 
det et godt utvalg av ulike forretninger/næringer som frisører, bakeri, nærbutikk, med mer. I dag 
er kun en kiosk igjen.  
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4.2. FREMTIDENS HERØYA – TO SCENARIOER 
For å gi et bilde av hvordan fremtidens Herøya kan se ut, er det utarbeidet to scenarioer. 
Scenarioene er ment å være et diskusjonsgrunnlag for hvilke føringer som skal legges i 
planforslaget. Scenarioene er arbeidet frem gjennom først en idèmyldring der sentrale 
grunneiere og interessenter i områdene som ligger i den nordre delen av Herøya 
(Fjordgataområdet og Adminiområdet) la frem sine tanker for stedets fremtid. Deretter ble det 
utarbeidet to scenarioer; Scenario 1 ”Nye Herøya” og Scenario 2 ”Herøyabyen”. Disse to 
scenarioene er beskrevet i kapitlene nedenfor.  
 
Scenarioene ble fremlagt i et heldags arbeidsmøte for politikerne i Porsgrunn kommunes 
Formannskap og politikerne i Utvalg for Plan og Kommunalteknikk på Adminiet på Herøya 
tirsdag 5. oktober 2010. Politikerne la i løpet av dagen frem sine tanker og visjoner for Herøya 
med bakgrunn i scenarioene. Oppsummeringen av denne dagen ligger til slutt i dette kapitlet. 
 
Politikernes føringer og tanker i forhold til de to scenarioene er lagt til grunn for utarbeidelsen av 
planforslaget. 

4.2.1 SCENARIO 1 ”NYE HERØYA” 
Vekst:  0,8 % (Etter vedtak om ønsket vekst i Bystyret ifb kommuneplanens arealdel) 
Innbyggere i 2030: 3600stk, 600 nye personer, med 250-300 nye boenheter 
Infrastruktur: Dagens vann og avløp og dagens vegnett. 
  Fremtidsrettet kollektivt system med vekt på buss 
  Fremtidsrettet overvannshåndtering. Bekkeåpning. Kt. 2,9 ved maks flom. 
Skole/Barnehage:   

Dagens plassering og arealbruk. 2 parallell barneskole. 
Dagens 2stk barnehager med noe utvidelse for eksempel ved Skrapeklev. 

Idrett: Beholde kun banen ved Herøyahuset med utvidelse for idrett omkring denne. 
Friområder: Beholde eksisterende lekeområder.  

Legge til rette for universell utforming på enkelte steder langs med 
Frier/Bødkerkåsa. Friområder/Naturområder mot Gunnekleivfjorden. Tursti. 
Revitalisering av kanalen.  
Beholde båttunnelen. 
Oppruste bekkeløpet fra Bakkedammen. 

Gateløp:  Fjordgata gjøres om til gate på de gående og syklendes premisser, 
Fornye/oppruste Herøyaveien med fokus på trygg skoleveg, rundkjøring og 
intensivbelyst over/undergang ved Herøyakrysset. 
Gunnigata og Torggata - bruk av vegetasjon/ gatetrær. 

 
Område A (Adminiet): Bevare bebyggelsen og øke tilgjengeligheten for allmennheten 
Område B (Herøya): Moderat eplehagefortetting med en streng holdning ihht landskaps- og 

arkitekturverdier (jmf. Steds- og arkitekturanalyse).  
 Bakkedammen - transformasjon 
 Utvidet båthavn ved Frier 

Område C (Skrapeklev, Mauråsen): Legge til rette for nye boliger på eksisterende 
garasjeområder. Varierte boligtyper. Garasjer må ha en mindre 
arealkrevende lokalisering. 

Område D (Fjordgata nord): Full transformasjon. Lokalsenter med bolig-næring-offentlig 
Friluftsliv, park, generelt parkering under bakken. 
Ikke endre strandlinje. 
Ta sterke hensyn til landskapsform ved valg av byggehøyder og volum.  

Område E (Gunnekleiva øst): Ingen fortetting. Dagens bebyggelse. Nye friområder med 
tursti mot Gunnekleivfjorden. Beholde roklubben. 
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15. Scenario 1 ”Nye Herøya” 
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4.2.2 SCENARIO 2 ”HERØYABYEN” 
Vekst:   ca 2,5 % 
Innbyggere:  5000stk, 2000 nye personer, med 800-1000 nye boenheter 
Infrastruktur: Endringer kan skje i VA og vegnett. 
  Fjernvarme 
  Fremtidsrettet kollektivt system med vekt på buss og bane. Bane til 

Herøyakrysset. 
  Fremtidsrettet overvannshåndtering. Bekkeåpning. Kt. 2,9 ved maks flom. 
Skole/Barnehage: Ny plassering 3 parallell barneskole og u-skole (oppvekstsenter  
 omtrent i størrelse med Vestsiden oppvekstsenter – areal 30da og ca 450  
 elever).  

Dagens 2stk barnehager med noe utvidelse for eksempel ved Skrapeklev. 1stk 
ny barnehage. 

Idrett:  Samlokalisere idrett og skole.  
  Finne nye områder til idrett og kvartalslekeplasser i hele planområdet. 
Friområder: Beholde eksisterende lekeområder og finne nye. Legge til rette for 

universell utforming på alle.  
Ruste opp Frierstien og opparbeidelse til universell utforming på 2-3 viktige 
møteplasser/utsiktspunkter langs med Frier/Bødkerkåsa. 

Friområder/Naturområder og parkområder mot Gunnekleivfjorden. Tur- og sykkelsti. 
Gateløp:  Fjordgata gjøres om til gate på de gående og syklendes premisser og 

med bybane. 
Fornye/oppruste Herøyaveien med fokus på trygg skoleveg, rundkjøring og 

intensivbelyst over/undergang ved Herøyakrysset, og undergang ved 
Bakkedammen. 

Gunnigata og Torggata - bruk av vegetasjon/ gatetrær. 
 
Område A (Adminiet): Bevare bebyggelsen og øke tilgjengeligheten for allmennheten 
Område B (Herøya): Moderat eplehagefortetting. Snorresgt/Villaveien med mer som 

ikke har noen høy bevaringsverdi kan få en høyere utnytting enn dagens. 
Leilighetsbygg, kjeda eneboliger, 2-4-mannsboliger. 
Høy/massiv utnyttelse omkring: 

 Båthavn v/Frier 
 Bakkedammen  
 Ved Herøyahuset 
 Ved Gunnekleiv (der skolen er i dag) 

Område C (Skrapeklev, Mauråsen): Legge til rette for nye boliger på eksisterende 
garasjeområder. Varierte boligtyper. Garasjer må ha en mindre arealkrevende 
lokalisering (parkeringsanlegg?) 
Vurdere butikk/senterfunksjon ved Skrapeklev. 

 
Område D (Fjordgata nord): Full transformasjon med høy utnyttelse. Lokalsenter med bolig 

næring-offentlig. 
Friluftsliv, park, båtopplag (vurderes under høyspent), generelt parkering under bakken. 

Endre strandlinje. 
Moderate hensyn til landskapsform og vern av arkitektur ved valg av 
byggehøyder og volum.  

Område E (Gunnekleiva øst): Ta bort all bebyggelse. Nye friområder mot Gunnekleivfjorden. 
Muligheter for utvidelse av veg med vekt på kollektiv transport. 



Side 47 av 125 

 
16. Scenario 2 ”Herøyabyen” 
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4.2.3 OPPSUMMERING POLITISKE FØRINGER OG TANKER OMKRING SCENARIOENE 
Etter en gjennomgang av prosess og scenarioer ble politikerne delt inn i tre grupper med 
beskjed om å vurdere scenarioene. Gruppene fikk utdelt de to scenarioene i samt utredninger 
som danner noe av grunnlaget for scenarioene. (navn på deltagere i de enkelte politiske 
gruppene er ikke tatt med i dette kapittelet). 
 
Kort oppsummert vurderte de tre politiske gruppene Herøyas framtid slik: 
 
Gruppe 1  

 Positiv tilbakemelding på prosess så langt 
 Utgangspunkt i Herøyabyen, men nedjustere til ca. 1500 nye innbyggere 
 Maks 3 etasjer, mulig med en inntrukket 4. etasje 
 Skolen flyttes til området omkring Herøyahuset og nytt sykehjem bør vurderes lagt til 

nåværende skoletomt på Klevstrand.  
 Positivt med å dra vannet inn i bebyggelsen i form av kanaler. 
 Bevaring og opprusting av de grønne områdene viktig 
 Fjerne tungtrafikken i Fjordgata viktig 
 Det bør legges til rette for at 1. etasje mot Fjordgata blir næring (handel, kontor, 

offentlig), de øvrige etasjene bør være bolig. 
 Bevaring av eksisterende boligmasse innenfor fornuftens grenser. 
 Signalbygg ved Frierfjorden ok, men ikke så voldsomt som vist i Herøyaby-scenarioet 

 
Gruppe 2  

 Herøyabyen avhengig av utbygging på Herøya Industripark, og legger en mulig 
begrensning for Sundjordet. 

 Mulig at en mellomting er det beste scenarioet for Herøya – med ca. 1000-1200 nye 
mennesker 

 Positivt med opprusting av Fjordgata 
 Spennende tanke å legge til rette for badeanlegg 
 Positivt med opprusting av sjøsiden mot Gunneklev 
 Viktig å ruste opp grønne områder mot Frierfjorden (Bødkerkåsa og Versvika) 
 Viktig å bevare Kirkeskogen 
 Mulig Herøyabyen er litt vel optimistisk 
 Tidsperspektivet fremover må være realistisk 
 Ikke realistisk å flytte skolen de første årene grunnet nylig rehabilitering 
 Delte meninger med tanke på bevaring eller ikke av bebyggelsen på Herøya 
 Frierfjorden og signalbygg ok, men må tilpasses Herøya. Kan bli en flott attraksjon 
 Gjerne 4-5 etasjer  
 Gruppen var delt på enkelte momenter, som signalbygg, skolelokalisering, byggehøyder 

 
Gruppe 3  

 Vurdere behovet for større vekst 
 Herøyabyen spennende 
 Ny lokalisering av skolen, i samspill med idretten 
 Tror ikke planforslaget vil møte særlig motstand lokalt – da planen er positiv for Herøya 

sett under ett 
 Flott med offentlige og flotte friområder, og at også Adminiet ”åpnes” i større grad for 

allmennheten 
 Båthavn ved Frierfjorden med utvikling av boliger er ok men må modereres noe 
 God tilbakemelding på arbeidet så langt 
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Innspill i plenum 
 Administrasjonen informerte om Rv 36 og status i forbindelse med KVU Grenland og 

prosessen videre med tanke på Herøyatunnelen, og hvorfor denne ikke er med i 
planforslaget som legges ut til offentlig ettersyn i februar.  

 Politikerne var positive til at kommunen blir en aktiv eiendomsutvikler med tanke på kjøp 
og salg av eiendom, men da med et krav om at en evt boligmasse må deles mellom eie 
og leie. Administrasjonen viste da til eksempel i Amsterdam hvor det var krav om 
minimum 30 % andel sosiale utleieboliger.  

 
Administrasjonens kommentar: 
Felles for de tre gruppene er ønsket om å utvikle Herøya, og gjerne i retning av scenarioet 
Herøyabyen.  

 Positive til å flytte skolen, og samlokalisere denne med idrettsområdet.  
 Fjordgata med omkringliggende områder de viktigste utviklingsområdene. 
 De fleste var positive til et signalbygg (bolig) ved båthavn ved Frierfjorden.  
 De fleste aksepterte byggehøyde tilsvarende 3-4 etasjer, noen enda flere etasjer. 
 Trafikksituasjonen ble kommentert av de fleste, som mente at trafikksikkerhetstiltak og 

opprusting av Fjordgata bør ha fokus.  
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5 KONSEKVENSUTREDNING 
 

Innledning 
Nedenfor følger konsekvensutredningen for hvert av de 18 delområdene og et kapittel som 
omhandler risiko for storulykke innenfor planområdet. Konsekvensutredningen regnes som en 
del av planbeskrivelsen til reguleringsplanen. Områder som ikke er konsekvensutredningspliktig 
er kun beskrevet i dokumentet “Planbeskrivelse”. 
 
Beslutningskriterier 
Som bakgrunnskunnskap til konsekvensutredningen for områdereguleringsplanen på Herøya er 
det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet. ROS-analysen 
er gjennomført som en grovanalyse etter DSBs mal for risikoanalyser og etter NS5814 (krav til 
risikovurderinger). ROS-analysen angir ingen absolutte beslutningskriterier da det for det første 
er vanskelig å enes om et akseptabelt risikonivå på nasjonalt nivå. For det andre er det i denne 
planen sitt tilfelle snakk om et boligområde som i utgangspunktet ikke er et høyrisikoområde og 
hvor man ikke ønsker en risikoøkning selv om det skulle være innenfor et gitt risikonivå.  
 
Risiko defineres som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. Risikonivået er i ROS-
analysen delt inn i 4 klasser:  
 

Kritisk 

Betydelig 

Moderat 

Ubetydelig 

 
Risikonivået gir en indikasjon på hvor alvorlig hendelsen er, og er ikke ment til å leses mekanisk 
slik at hendelser som havner i det røde/kritiske området er absolutt utakseptable og hendelser 
som havner i det grønne/ubetydelige området er absolutt akseptable. For et analyseobjekt som 
dette – et boligområde, er det allikevel vanlig dersom noen farer skulle komme ut med 
rødt/kritisk risikonivå å beskrive tiltak for å redusere risikoen. I de fleste tilfeller vil det også 
beskrives tiltak for tilfeller som ligger i det oransje nivået – betydelig risiko. 
 
Porsgrunn kommune støtter seg til akseptkriteriene gitt i ROS-analysen, og har beskrevet tiltak 
for å motvirke risikoer innenfor hendelser som regnes kritiske og betydelige. Det vil si at 
Porsgrunn kommune velger å legge inn tiltak for å begrense omfanget av en fare dersom 
risikoen ligger i rød eller oransje sone.  
 
Reguleringsplanforslaget viser en situasjon der det er unngått å legge nye tiltak som boliger og 
annen bebyggelse innenfor områder som har en betydelig risiko innenfor ett eller flere av 
temaene omhandlet i ROS-analysen. Videre er det lagt inn ulike skjermingstiltak i soner med en 
betydelig fare (oransje sone) og man allikevel ønsker boligutvikling eller annen type bebyggelse. 
Eksempel på tiltak er for eksempel trafikksikkerhet, støyskjerming, flomsikring og sikring av 
steinsprang. Det er også verdt å merke seg at i enkelte tilfeller er det foreslått tiltak selv om 
faren er moderat eller ubetydelig. Det kan være trygghetsmessige eller estetiske årsaker som 
tilsier at risikoen bør reduseres. 
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5.1 RISIKO FOR STORULYKKE 
Planområdet ligger nær industriparken på Herøya. Enkelte av virksomhetene innenfor 
industriparken har en spesiell risiko for storulykke og kommer dermed innunder 
storulykkeforskriften. Risikoen for storulykke er beskrevet i sikkerhetsrapportene til de enkelte 
bedriftene.  
 
De bedriftene innenfor Herøya Industripark med risiko for storulykke er følgende: 

• Naturgass Grenland (tar inn flytende, nedkjølt naturgass med tankbil eller båt, omgjør 
den til gass som så transporteres i rør til industrielle brukere på Herøya) 
• Yara (produserer mineralgjødsel og kalksalpeter, samt en rekke andre kjemiske 

produkter) 
• Ineos (produksjon av blant annet PVC) 
• YX energi (har oppbevarings- og distribusjonsanlegg for motordrivstoff og fyringsolje 
ved Tankterminalen) 

 
Nedenstående illustrasjon hentet fra en offentlig orientering om sikkerhet og beredskap ved 
Herøya Industripark viser beliggenheten til de aktuelle bedriftene.  
 

 
 
I hovedsak er det tre ulike typer hendelser som kan foregå innenfor industriparken som kan ha 
innvirkning på nærmiljøet:  

1. Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE),  
2. Trykkbølge  
3. Toxologi.  

Det henvises til de ulike virksomhetenes sikkerhetsrapporter og brosjyren ”En orientering om 
sikkerhet og beredskap ved Herøya Industripark” for mer informasjon. 
 
Vurdering av risiko for storulykke på Herøya 
I den utarbeidede risiko- og sårbarhetsanalysen er det tatt utgangspunkt i sikkerhetsrapporten til 
storulykkebedriftene på Herøya. Det er i følge bedriftene svært lite sannsynlig at en storulykke 
skal inntreffe. Returperiode på ulykker som har konsekvens for personer i planområdet er i 
størrelsesorden hvert 100 000 år. Det vil si at en storulykke er en meget usannsynlig hendelse. 
Sammenliknet med andre byer i Norge, er risikoen storulykke på Herøya langt høyere enn 
andre steder. Konsekvensen av en storulykke meget dramatisk og omfattende. Risikonivået for 
en storulykke er derfor satt til såpass høyt som moderat (gul klasse). Allikevel er risikoen for 
storulykke på Herøya lavere enn risikoen for eksempelvis en trafikkulykke på langs med 
Herøyavegen/Klevstrandkrysset som ligger på rødt nivå – altså kritisk konsekvens. 
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Det er ikke gitt noen overordnede føringer om hvilke akseptkriterier som skal settes vedrørende 
storulykke i nærheten av boligområder. Porsgrunn kommune velger i første omgang å benytte 
seg av den tidligere utvidelsesgrensen for boligbebyggelse som ligger i Herøyakanalen. Det 
betyr at det gjennom Porsgrunn kommunes kommuneplanens arealdel ikke er lagt til rette for 
noen nye boliger vest for Herøyakanalen. Herøyakanalen ligger med en avstand på ca 700m fra 
nærmeste område med fare for storulykke; Yaras Ammoniakktank.  
 
Angående BLEVE, kan det være interessant å bemerke at det i artikkelen om BLEVE i Teknisk 
ukeblads energinettsider www.energilink.tu.no står beskrevet at DSB følger en 
tommelfingerregel om at faresonen til en BLEVE ligger i et område med radius mellom 500 og 
1000 meter fra en gasstank. Omfanget av en BLEVE avhenger av den mengden gass som er 
lagret i tanken. Dersom det er fare for at flere tanker vil bli rammet, må sikkerhetssonen økes.  
 
I reguleringsplanen på Herøya legges det ikke opp til noen ny bebyggelse innenfor en sone på 
ca 700m fra Yara sin gasstank. Foreslått ny skole ligger rett utenfor 700meters sonen. 700m er i 
dette tilfelle kommunens akseptgrense i forhold til BLEVE.  

 
Ved en storulykke med fare for spredning av 
giftig gass (toxologi) er konsekvensen for 
boligområdene på Herøya avhengig av 
vindretningen på ulykkestidspunktet og i tiden 
etter. 
 
I følge DNMI (Det Norske Meteorologiske 
Institutt) er fremherskende vindretning over 
nedre Telemark (Jomfruland) fra sørvest mot 
nordøst, og med motsatt retning som det nest 
mest vanlige. Vindrosen over de lokale 
forholdene på Herøya viser at fremherskende 
vindretning er fra nordøst mot sørvest. Det vil si 
at vinden blåser fra Porsgrunn sentrum, mot 
industriområdene på Herøya og videre ut i 
Frierfjorden.  
 
Ved en eventuell storulykke med utslipp av 
giftig gass (toxologi), vil vinden mest sannsynlig 
føre giftgassene fra Herøya Industripark og 
sydvest ut mot Frierfjorden. Det er også verdt å 
merke seg at bygninger for varig opphold per i 
dag bygges tettere i forhold til gasslekkasje enn 
det normen var da størstedelen av 
boligområdene på Herøya ble bygget ut frem til 
ca 1960-tallet. 
 

Dominoeffekt er en ringvirkning på omkringliggende virksomheter ved storulykker. Dominoeffekt 
beskrives i sikkerhetsrapport fra Herøya Næringspark. Sannsynligheten for at en ulykke 
inntreffer og samtidig gir en ringvirkning på tilgrensende storulykkevirksomheter er like stor eller 
mindre enn om det skjer en enkeltstående storulykke på Herøya. Konsekvensene ved en 
storulykke med dominoeffekt på tilgrensende virksomheter er derimot større. Det kan diskuteres 
om man ved en dominoeffekt da får en høyere alvorlighetsgrad ved ulykker som i dag 
enkeltstående oppleves som mindre alvorlig. Dette vil da øke sannsynligheten for en storulykke 
og risikobildet øker deretter. Allikevel vil en noe kortere returperiode enn hvert 100 000år også 
oppfattes som en usannsynlig hendelse.  
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Akseptkriteriene gitt av Porsgrunn kommune er de samme som om man ikke tilla 
dominoeffekten noe virkning. Omfanget på slike ulykker er så stort og sannsynligheten så lav at 
tiltakene blir de samme som om man ikke tilla dominoeffekten noen vekt. 
 
Konklusjon 
Sannsynligheten for at en storulykke vil skje innenfor planområdet er meget lav med en 
returperiode på hvert 100 000 år. Ved dominoeffekt kan returperioden være kortere men 
allikevel innenfor det som oppfattes som ”usannsynlig”.  
 
Fortetting innenfor planområdet vil ikke øke sannsynligheten for en storulykke.  
 
Fremherskende vindretning innenfor planområdet gjør at konsekvensen av spredning av 
giftgass mot bebygde områder er lav. Konsekvensen av en storulykke vil i en mindre grad også 
regnes som høyere dersom det etableres bebyggelse nærmere enn ca 700m fra virksomheter 
der det er en risiko for BLEVE.  
 
Fortetting innenfor deler av planområdet kan i helt ekstreme tilfeller medføre en økning av 
konsekvens ved en storulykke, men endringen i risiko er neglisjerbar. Konklusjonen er dermed 
at hensynet til risiko og konsekvens av storulykker ikke er et forhold som hindrer fortetting i 
planområdet. 
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5.2 OMRÅDE 1 SENTRUMSOMRÅDER NORD FOR FJORDGATA INKLUDERT SENTRUMSOMRÅDE 
NORDØST FOR KANALEN 

 
17. Område 1 vist i kommuneplanens arealdel  

 

 
18. Område 1 vist i foreslåtte områderegulering  
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For mer utfyllende informasjon om konsekvensene ved utbygging nord for Fjordgata, henvises 
det til konsekvensutredning for Fjordgata som ble utført i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidene for Fjordgata. Denne konsekvensutredningen var til behandling og ble 
godkjent av Porsgrunn kommunes Bystyre i 2008. Tiltakene som vises i det foreliggende 
planforslaget til områdereguleringen på Herøya er i tråd med tiltakene som er vist i 
reguleringsplanen for Fjordgata. I hovedtrekk vil arealbruksformål og bestemmelser for dette 
området videreføres fra situasjonen som er vedtatt i reguleringsplanen for Fjordgata. 
 
Nedenfor gis en konsekvensutredning av temaer med forslag til tiltak nord for Fjordgata 
inkludert sentrumsområde nordøst for kanalen med bakgrunn i temanotater som er fremkommet 
for denne konsekvensutredningen.   
 
I planforslaget foreslås det at områdene nord for Fjordgata settes av til sentrumsområder i 
tilknytning til et turdrag som legges ut mot Gunnekleivfjorden. Det settes også av arealer til 
småbåthavn og park nær utløpet av Kanalen. Det åpnes opp for en viss utfylling av 
vannområdene ut mot Gunnekleivfjorden. 
  
Temaer som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
I følge ROS-analysen ligger område 1 i et område med marine havavsetninger, 
strandavsetninger og morene. Stedvis kan avsetningene av leire/silt ligge i et sjikt som har en 
dybde på 30m under terrengnivå. Massene er bløte og sensitive. Det er ikke grunnlag for å anta 
at massene er kvikke (kvikkleire). Området er ikke spesielt utsatt for rasfare i løsmasser. 
 
Tiltak i plan: Faresone ras og skredfare legges over hele område 1. 
Tiltak i bestemmelsene: Ved tiltak innenfor faresone ras og skredfare må det utføres en 
geoteknisk vurdering av eventuelle tiltak før utførelse. Tiltak med hensyn på stabilitet og 
fundamentering må gjennomføres. Videre er det lagt inn krav om godkjent detaljreguleringsplan 
for området dersom større tiltak utover tilbygg av eksisterende bygningsmasse skal utføres 
innenfor området. 
 

2. Flomfare og klimaendringer  
ROS-analysen beskriver flom, stormflo og klimaendringer. Område 1 kan oppleve flomlignende 
tilstander som en følge av stormflo langs kysten i Frierfjorden og i Gunnekleivfjorden. Det antas 
at havnivået kommer til å stige fremover som følge av global oppvarming med påfølgende 
issmelting. 200-årsflom settes til 1,7meter, klimaendringer gir en økt vannlinje på 0,6meter (sett 
i sammenheng med landhevning). Flom i Skiensvassdraget (Porsgrunnselva) vil ikke påvirke 
vannstanden i Frierfjorden. Stormflo regnes til 0,1meter. I tillegg ilegges en sikkerhetsmargin på 
0,5m Totalt vil det si at det si at under kt. 2,9 kan man forvente at det i fremtidige 
ekstremsituasjoner kan forekomme vann i Gunnekleivfjorden mens langs med Frierfjorden kan 
man forvente vann under kt. 2,8.  
 
Bekken/fossen fra Stridsklev i skrenten øst for område 2 og bekken fra Bakkedammen ligger 
begge i dag i kulverter som munner ut i Gunnekleivfjorden nord for Fjordgata. Det er et mål om 
å åpne gjenlukkede bekker innenfor planområdet. En bekk kan fungere som en flomveg i tillegg 
til å fremhevie av et områdes kvalitet og tilknytning til fjorden. I planforslaget foreslås det å åpne 
bekkene i størst mulig grad. 
 
Tiltak i plan: Faresone flom legges fra vannlinjen til kote 3,0 over hele område 1. 
Tiltak i bestemmelser: Ved tiltak innenfor kote 2,9 faresone flom skal det ikke anlegges tiltak 
som kan skades av vanninntrengning. Bekkene som går gjennom området skal åpnes og 
legges som en integrert del av områdene for sentrumsformål.  
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor område 1. 
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4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  

I følge rapport om kulturhistoriske registreringer er det ikke registrert noen funn innenfor område 
1. 
 
Det er ikke vist noen konkrete tiltak i plan for område 1 da tiltak i dette området ikke vil gi noen 
konsekvenser for eldre tids kulturminner utover det generelle kravet om at byggearbeider må 
stoppes opp umiddelbart dersom det gjøres funn som kan være av kulturhistorisk verdi. 
Kulturminnemyndigheter må varsles.  
 

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedform- og bygningsanalyse er det ikke registrert noen bygg eller andre funn av nyere 
tids kulturminner innenfor område 1. 
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedform- og bygningsanalysen, har landskapet innenfor område 1 verdi sett i forhold til 
de omkringliggende fjellskråningene, Gunnekleivfjorden, Kanalen og industribebyggelsen i vest. 
I tillegg ligger område 1 i en forlengelse av aksen sett fra kirken og grøntdraget fra Kirkeskogen. 
Området ligger på et oppfyllingsareale. Strandlinja gikk opprinnelig ved Fjordgata. Oppfyllingen 
er skjedd etter ca 1950. Landskapet har verdi som mindre verdifullt og er mindre sårbart for 
inngrep. 
 

 

19. Område 1 sett fra Gunnekleivfjorden  

Foreslåtte utbygging som er vist i planen 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 viktige siktakser og grøntdrag ivaretas samt at Gunnekleivfjorden og stedets 
overvann; Kanalen og bekkedrag/ flomveger i området fremheves. 
 
Byggehøyder på de omkringliggende industriområdene må også hensyntas. 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. 
 
Tiltak i plan og bestemmelser: En fremtidsrettet utvikling av område 1 krever at hensynet til de 
overordnede landskapsverdiene må stilles sterkt. Område 1 bør planlegges under ett, men som 
et minimumskrav i bestemmelsene skal større delområder innenfor område 1 sees på som en 
helhet. Forslag til bestemmelsene gir derfor krav om detaljplan for større delområder dersom 
det ønskes gjennomført større tiltak innenfor område 1.  
 
Område 1 ligger i dag i umiddelbar nærhet til vannet/Gunnekleivfjorden. Området har et stort 
potensial til å knyttes enda sterkere til vannspeilet enn dagens situasjon viser. Et tiltak innenfor 
dette området vil forsterke de landskapsmessige konsekvensene til området dersom det tillates 
en omforming av strandlinjen. Noe utfylling mot Gunnekleivfjorden kan tillates dersom man også 
legger til rette for å gjenskap vannarealer i deler av området vil være med på å fremheve 
vannets tilknytning til området. Gjenskaping av vannarealer bør skje på en slik måte at 
landskapsdragene understrekes. For eksempel i form av kanaler som strekker seg i retning 
vinkelrett på Fjordgata.  
 
De landskapsmessige konsekvensene for område 1 er såpass utfordrende i og med at ethvert 
tiltak vil endre landskapets karakter enten i positiv eller negativ retning. Utbygging innenfor 
området kan tillates dersom bebyggelsen ivaretar viktige overordnede landskapstrekk som 
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aksen fra kirken, rom rundt Kanalen og byggehøyder som fremhever stedets dramatiske 
landskapsform med stup og skrenter i øst og større næringsbygg i vest samt vannspeilet i nord. 
Retningen på bebyggelsen kan være med på å understreke denne tankemåten sett i 
sammenheng med at byggehøydene varieres. Bebyggelsen langs med Fjordgata bør være av 
en karakter som bygger opp under gateløpet. Inntrukne øverste etasjer kan tilrås. 
Områdereguleringsplanen gir føringer om en maks byggehøyde på 4 etg i deler av området 
bygget oppå et justert terrengnivå. Byggehøyde blir da maks kote 16. For øvrig må 
byggehøydes variasjon og konsekvens på landskapsbildet dokumenteres gjennom en 
detaljreguleringsplan.  
  

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at større deler av område 1 ligger innenfor 
gul støysone mens arealene nær Herøyaveien ligger innenfor rød støysone.  
 
Tiltak i bestemmelsene: Tiltak innenfor gul støysone skal utføres slik at bebyggelse for varig 
opphold med tilhørende uteoppholdsarealer ikke befinner seg innenfor denne støysonen. Tiltak 
må utføres i bygg. Støyskjermer og voller vil, i området mot Fjordgata ikke være gode 
stedstilpassede grep. Støyvoll kan benyttes mot Herøyaveien og være en del av grøntdrag 
langs med vegen. Mer detaljerte støyvurderinger og støytiltak for utbyggingen i område 1 må 
dokumenteres gjennom detaljreguleringsplan. 
 

8. Høyspenning 
Det går to høyspentledninger fra Stridsklev, over Klevstrandkrysset og tvers over område 1 og 
videre til Herøya industripark. Ledningene går parallelt i et belte med bredde på ca 25 m. Eier 
av linjene, Statnett opplyser om klausulert byggeforbudsbelte (fareområde) under sine kraftlinjer 
på 62meter. I tidligere godkjent reguleringsplan for Fjordgata (plan nr. 421) er det satt av et 
byggeforbudsbelte på 17m på hver side av ledningene.  
 
I tillegg har Porsgrunn kommune i sin kommuneplan kommet lagt inn krav om at ingen 
bygninger for bolig eller institusjon skal settes opp innenfor et strålingsfelt på 0,4mikrotesla (uT). 
Etter diagrammer sendt ut fra netteier og med kunnskapen om at høyspentledningene på det 
laveste punktet er 25meter over bakken, vil spenningsfeltet på 0,4mikrotesla strekke seg 45m ut 
på hver side av høyspentledningene. 
 
Høyspentledningene vil gi store negative konsekvenser på alle utbyggingstiltak i tillegg til 
etablering av park- og idrettsområder innenfor et belte på 17m fra ledningene og negativ 
konsekvens på etablering av bolig og institusjon innenfor et belte på 45m 
 
Tiltak i plan: byggeforbudsbelte på 17m fra ledningens senterpunkt og ingen byggeformål for 
bolig og institusjon mellom 17m og 45m fra ledningenes senterlinje. 
Tiltak i bestemmelsene: Sentrumsformål og øvrige byggeområder mellom 17m og 45m fra 
senterlinje av ledningene har fått et unntak om etablering av bolig og institusjon. 
 

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 1 ligger åpent og fint til på en slette på sydsiden av Gunnekleivfjorden. Terrenget ligger 
mellom kote 0 og 3moh. Det er ingen landskapstrekk som skaper skygge i området. 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. 
 
Tiltak i plan: Ved etablering av bebyggelse innenfor området er det viktig å legge bebyggelsen 
slik at den ikke hindrer sol, lys og utsikt i vesentlig grad. Gjennom utarbeidelse av detaljplan for 
området, må det dokumenteres gjennom bebyggelsens plassering, form og byggehøyder at det 
sikres gode sol/lysforhold både inne i bygg og på sentrale uteområder.   
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Tema som omhandler samfunn: 
10. Skole- og barnehagekapasitet. 

Område 1 har et potensial til å romme mellom 250- 500 boliger. Sett i sammenheng med øvrige 
utbyggingsområder innenfor planområdet, er dette det største området som anbefales utbygget 
til boliger. Dersom man følger statistiske erfaringstall for antall personer i hver boenhet (2,2pers) 
og prosentvis andel av barn i skolepliktig alder på Herøya i dag (11,6 %), vil utbyggingen 
innenfor område 1 gi en økning i befolkningen fra 500 til 1000 nye personer og en økning av 
barn i skolepliktig alder på over 100barn.  Dette er en såpass stor økning at det vil få 
samfunnsmessige konsekvenser i Herøya sitt lokalmiljø. Det er derfor viktig å se skolens 
kapasitet i sammenheng med utbyggingen. Med bakgrunn i at Klevstrand skole ser det som 
positivt å få sitt elevtall økt, regnes det som en positiv konsekvens at folketallet øker innenfor 
området. 
 
Da barnehager i hele kommunen kan benyttes av befolkningen innenfor planområdet, vil det 
ikke i samme grad føre til konsekvenser ved en boligutbygging innenfor område 1. Det må 
allikevel sørges for at barnehagekapasiteten innenfor kommunens grenser er god nok for å ta i 
mot en økning av barn i førskolealder innenfor området.  
 
Tiltak i bestemmelser: Dokumentasjonskrav i planbestemmelsene om at tilfredsstillende 
skolekapasitet må være løst innenfor gjeldende skolekrets før boliger innenfor området tas i 
bruk.  
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 1 er i dag opparbeidet til idrettsanlegg eid av Herøya Idrettsforening. Området 
inneholder fotballbaner, derav en kunstgressbane, ballbinge og klubbhus. Herøya 
Idrettsforening har en sentral rolle for barn og unges leke- og fritidsaktiviteter på Herøya. 
Området har av den grunn en høy verdi for lek- og fritid. Dersom området skal benyttes til andre 
formål må det finnes gode erstatningsarealer for denne virksomheten. 
 
Et godt erstatningsareal vil si et område som har en tilsvarende sentral beliggenhet i forhold til 
boligområdene på Herøya og samtidig er eller har muligheter for en tilsvarende opparbeidelse 
som idrettsanlegget har i dag. 
 
Herøya bedriftsidrettslag disponerer baneanlegget ved Herøyahuset og Hydrohallen på 
sydsiden av Fjordgata. Dette er områder som kan regnes som gode erstatningsområder for 

idrettsanlegget til Herøya Idrettsforening. 
Imidlertid medfører en annen bruk av disse 
arealene at Herøya Bedriftsidrettslag må finne 
egnede arealer til sin virksomhet. I 
reguleringsplan for utfylling av 
Gunnekleivfjorden, er det satt av større 
områder til å utvide Herøya Næringspark. I 
tillegg er det satt av større arealer til 
parkområder sentralt i utfyllingen av 
Gunnekleivfjorden. Dersom bedriftsidrettslaget 
kunne ta i bruk deler av disse 
utfyllingsarealene, ville det være rom for et 
eiendomsskifte angående idrettsarealene rundt 
Fjordgata. 

20. Del av idrettsanlegget innenfor område 1 

Samfunnsmessig ville et slikt eiendomsskifte og dermed en endring av arealbruken innenfor 
område 1 gi positive konsekvenser. De store arealene til Herøya Idrettsforening kan benyttes til 
lokalsenter med tilhørende fasiliteter, et tiltak som vil gavne lokalsamfunnet på Herøya i en 
positiv retning. Dersom all idrett legges på sydsiden av Fjordgata ved Herøyahuset, vil disse 
verdifulle aktivitetsområdene ligge på samme side som de største boligområdene på Herøya. 
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Det vil si at de fleste barn og unge på Herøya slipper å måtte krysse Fjordgata for å nå sine 
fritidsaktiviteter. Områdene omkring Herøyahuset er også foreslått som fremtidig skoleområde. 
Et idrettsanlegg i nærheten av skoleområdet er også et positivt grep for lokalsamfunnet på 
Herøya. 
 

 

21. Reguleringsplan for utfylling i Gunnekleivfjorden der mulig erstatningsområde for bedriftsidrettslagets 
virksomhet er markert med rød sirkel 

Tiltak i bestemmelser: Rekkefølgekrav om at tilfredsstillende anlegg for barn og unges 
idrettsaktiviteter må være opparbeidet på annet egnet areal før det kan gis 
igangsettingstillatelse for andre tiltak enn idrettsformål innenfor område 1.  
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
En utbygging innenfor område 1 vil medføre en økt befolkning på Herøya. Dersom ingen tiltak 
gjøres med trafikksikkerheten på Herøyaveien og i Fjordgata, vil risikonivået i trafikkbildet for all 
ferdsel på Herøya øke. Dette gir en betydelig negativ konsekvens for trafikksikkerheten og en 
trygg skoleveg.  
 
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 område 1 og Klevstrand skole vil senke risikonivået i trafikken. 
 
Tiltak i bestemmelser: Dokumentasjonskrav om at tilfredsstillende anlegg for barn og unges 
skoleveg må være opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for andre tiltak enn 
idrettsformål innenfor område 1. Rekkefølgekrav om opparbeidelse av Klevstrandkrysset er for 
øvrig gitt i reguleringsplan for utfylling i Gunnekleivfjorden.  
 

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 1 ligger i umiddelbar nærhet til Fjordgata, Herøyaveien og Klevstrandkrysset. Det er 
per i dag metrobusslinjer langs med Herøyaveien med stoppeplass rett nord for 
Klevstrandkrysset. Det går ingen busselinjer langs med Fjordgata. Med bakgrunn i den 
informasjonen og opplysninger gitt i ”Trafikk og støyanalyse Herøya”, vurderes situasjonen for 
kollektiv transport å være akseptabel. En utbygging med lokalsenter innenfor område 1, vil 
etterspørselen etter et godt busstilbud i området øke, og det kan bli etablert et økt busstilbud og 
øvrige kollektive tilbud (som for eksempel bane) langs med Fjordgata og Herøyaveien. Det er 
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per i dag godkjent reguleringsplan for bybane gjennom Herøya Industripark og frem til 
Kanalkrysset. 
 
Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien, deriblant nord for Klevstrandkrysset samtidig med at det settes av arealer til å 
videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Område 1 ligger nær Gunnekleivfjorden og Kanalen. Dette er deler av den større 
grønnstrukturen som strekker seg langs med fjordene innenfor planområdet. Det vil være en 
positiv gevinst for Herøya som sted dersom tilknytningen til Gunnekleivfjorden fremheves. 
Arealene ved utløpet av Kanalen er i dag opparbeidet som møteplass/brygge i grøntdraget. 
Videre østover langs med Gunnekleivfjorden finnes ingen god strandlinje som innbyr til ferdsel 
utover lek og idrettsaktivitet på idrettslagets opparbeidede arealer.  
 
Tiltak i plan: Ved å legge til rette for sentrumsområder med tilhørende kontakt med 
Gunnekleivfjorden og samtidig legge til rette for en god turveg langs med fjorden, vil dette 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. 
Tiltak i planbestemmelser: Rekkefølgekrav om at egnede turområder skal være opparbeidet 
langs med Gunnekleivfjorden før ny bebyggelse innenfor sentrumsområder kan tas i bruk. 
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
Både områder for friluftsliv og sentrumsområder innenfor område 1 har potensial til å bli utviklet 
til områder egnet for universell utforming. Det er ingen terrengmessige hindringer for en god 
opparbeidelse utomhus. Et slikt transformasjonsområde har alle muligheter til å bli opparbeidet 
med bebyggelse som tilfredsstiller alle krav til universell utforming både utendørs og innendørs. 
 
Tiltak i planbestemmelser: Krav om at området skal være opparbeidet i tråd med prinsipper om 
universell utforming. Dette gjelder både friluftlivsområder, fellesområder ute og prosentvise 
deler av bygningsmassen for øvrig. Alle publikumsrettede bygg skal være universelt utformet. 
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5.3 OMRÅDE 2 KOMBINERT OMRÅDE FOR BOLIG OG TJENESTEYTING VED DAGENS KLEVSTRAND 
SKOLE OG KOMBINERT OMRÅDE FOR BOLIG OG NÆRING SYD FOR KLEVSTRAND SKOLE. 

 

 
22. Område 2 vist i kommuneplanens arealdel  

 

 

 
23. Område 2 vist i foreslåtte områderegulering  

 
Område 2 omfatter områdene som i dag er i kommunalt eie og benyttes til Klevstrand skole. 
Område 2 inneholder også en rekke med eneboliger. Mot Herøyaveien er det et ubebygd areal. 
 
Planforslaget foreslår å beholde skolens virksomhet i området. Skolearealer foreslås også på en 
annen lokalitet i planen. Det legges til rette for å beholde dagens eneboligbebyggelse i 
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planforslaget. Planforslaget gir videre rom 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. Arealene som ligger syd for Klevstrand skole 
kan benyttes til en kombinasjon av boliger og næring mens arealene helt i syd foreslås kun til 
næring. Totalt kan det være snakk om opp til 150 nye boliger innenfor område 2. 
 
Planforslaget viser endringer i byggeformål innenfor område 2 i forhold til det som er vedtatt i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Temaer som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
I følge ROS-analysen ligger område 2 i et område med marine havavsetninger, 
strandavsetninger og morene. I den nordre delen av område 2 (der Klevstrand skole ligger i 
dag) er det marine strandavsatte masser og løsmasser i form av 
forvitringsmateriale/friksjonsjordarter. Friksjonsjordartene i sand og grusfraksjonen ligger 
hovedsakelig i et tynt dekke over grunnfjellet. Det er også mye fjell i dagen i de nordre delene 
av område 2. 
 
I den søndre delen av område 2 kan avsetningene av leire/silt stedvis ligge i et sjikt som har en 
dybde på 30m under terrengnivå. Massene er bløte og sensitive. Det er ikke grunnlag for å anta 
at massene er kvikke (kvikkleire). Området er ikke spesielt utsatt for rasfare i løsmasser. 
Området ble for øvrig rammet av løsmasseskred i forbindelse med bombingen av 
fabrikkanlegget på Hydro under 2. verdenskrig. 
 
Tiltak i plan: Faresone ras og skredfare (kode 310) legges over hele område 1. 
Tiltak i bestemmelsene: Ved tiltak innenfor faresone ras og skredfare (kode 310) må det utføres 
en geoteknisk vurdering av eventuelle tiltak før utførelse. Tiltak med hensyn på stabilitet og 
fundamentering må gjennomføres. Videre er det lagt inn krav om godkjent detaljreguleringsplan 
for området dersom større tiltak utover tilbygg av eksisterende bygningsmasse skal utføres 
innenfor området. 
 

2. Flomfare og klimaendringer  
ROS-analysen beskriver flom, stormflo og klimaendringer. Den delen av område 2 som ligger 
nær Herøyaveien kan oppleve flomlignende tilstander som en følge av flom langs kysten i 
Frierfjorden og i Gunnekleivfjorden. Det antas at havnivået kommer til å stige fremover som 
følge av global oppvarming med påfølgende issmelting. 200-årsflom settes til 1,7meter, 
klimaendringer gir en økt vannlinje på 0,6meter (sett i sammenheng med landhevning). 
 
Flom i Skiensvassdraget (Porsgrunnselva) vil ikke påvirke vannstanden i Frierfjorden. Stormflo 
regnes til 0,1meter.  
 
I tillegg ilegges en sikkerhetsmargin på 0,5m Totalt vil det si at det si at under kt. 2,9 kan man 
forvente at det i fremtidige ekstremsituasjoner kan forekomme vann i Gunnekleivfjorden mens 
langs med Frierfjorden kan man forvente vann under kt. 2,8.  
 
Bekken/fossen som renner ned fra Stridsklev i skrenten øst for område 2 ligger i dag i en kulvert 
som kommer ut i Gunnekleivfjorden nord for Fjordgata. Det er et mål om å åpne gjenlukkede 
bekker innenfor planområdet. En bekk kan fungere som en flomveg i tillegg til å fungere som er 
fremheving av et områdes kvalitet og tilknytning til fjorden. I planforslaget foreslås det å åpne 
bekken i størst mulig grad. 
 
Tiltak i plan: Faresone flom (kode 320) legges fra vannlinjen til kote 3,0 over deler av område 2. 
Tiltak i bestemmelser: Ved tiltak innenfor kote 2,9 faresone flom skal det ikke anlegges tiltak 
som kan skades av vanninntrengning. Bekken som går gjennom området skal åpnes og legges 
som en integrert del av grønnstrukturen innenfor områder avsatt til annen 
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veggrunn/parkeringsplass og bolig/næring. Bekken skal føres i kulvert under Herøyaveien 
fortrinnsvis på nordsiden av foreslåtte undergang og bussholdeplasser. 
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor område 2. 
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 2. 
 
Tiltak: Det er ikke vist noen konkrete tiltak i plan for område 2 da tiltak i dette området ikke vil gi 
noen konsekvenser for eldre tids kulturminner utover det generelle kravet om at byggearbeider 
må stoppes opp umiddelbart og kulturminnemyndigheter må varsles dersom det gjøres funn 
som kan være av kulturhistorisk verdi. 
 

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedform- og bygningsanalyse er det ikke registrert noen bygg eller andre funn av nyere 
tids kulturminner innenfor område 2. 
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedform- og bygningsanalysen, har landskapet innenfor område 2 verdi sett i forhold til 
de omkringliggende fjellskråningene, Gunnekleivfjorden og industribebyggelsen i vest. Området 
ligger på et oppfyllingsareal. Strandlinja gikk opprinnelig omtrent der Fjellygata går i dag. 
Oppfyllingen er skjedd etter ca 1950. 
 
Eneboligbebyggelsen innenfor område 2 regnes som verdifull for Herøya som sted mens 
skoleområdet og de ubebygde arealene langs med Herøyaveien regnes som mindre verdifulle. 
Hele område 2 regnes som mindre sårbart i forhold til utbygging. 
 
Tiltak i plan og bestemmelser: Foreslåtte utbygging som er vist i planen 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. 
Bebyggelsen kan trappes opp i byggehøyde opp mot bakenforliggende skråninger. 
Bebyggelsen bør også legges i en øst-vest-retning. 
 
En fremtidsrettet utvikling av område 2, krever at det tas hensyn til de overordnede 
landskapsverdiene. Fremtidig bebyggelse innenfor område 2 bør planlegges under ett, men 
som et minimumskrav i bestemmelsene må større delområder innenfor område 2 sees på som 
en helhet. Bestemmelsene må derfor gi krav om detaljplan for større delområder dersom det 
ønskes gjennomført større tiltak innenfor område 2.  
 
Område 2 ligger i dag vestvendt og med nærhet til Gunnekleivfjorden. Området har et potensial 
til å knyttes enda sterkere til vannspeilet enn dagens situasjon viser. Denne tilknytningen kan 
skje gjennom en bevisst holdning til gjenåpning av bekkedrag, styring av vegetasjon og 
trerekker og gjennom utformingen av bebyggelsen i området. 
 
De landskapsmessige konsekvensene for område 2 er utfordrende i og med at ethvert tiltak vil 
endre landskapets karakter. Områdereguleringsplanen gir føringer om en maks byggehøyde på 
4etg i søndre del av området (maks kote 19) der øverste etasje skal være tilbaketrukket. I den 
nordre delen av området der Klevstrand skole ligger i dag,  tillates en byggehøyde på 3-4etg 
(maks kote24). Høyeste takpunkt på Klevstrand skole ligger på kote 23. For øvrig må 
byggehøydes variasjon og konsekvens på landskapsbildet dokumenteres gjennom en 
detaljreguleringsplan.  
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24. Bilde av Klevstrand Skole 

  
7. Støyforurensning 

Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at større deler av område 2 ligger innenfor 
gul støysone mens arealene nær Herøyaveien ligger innenfor rød støysone. Det er verdt å 
merke seg at Klevstrand skole ligger innenfor gul støysone. Det vil si at det er støy som går over 
grenseverdiene for egnede uteoppholdsarealer (65 dB) innenfor skolegården og skolens øvrige 
uteområder.  
 
Tiltak i bestemmelsene: Tiltak innenfor gul støysone skal utføres slik at bebyggelse for varig 
opphold med tilhørende uteoppholdsarealer ikke befinner seg innenfor denne støysonen. Tiltak 
må utføres i bygg. Støyvoller eller støyskjermer oppå voller kan med fordel anlegges mot 
Herøyaveien slik at støyskjermingen inngår som en del av grøntdraget langs med vegen. Mer 
detaljerte støyvurderinger og støytiltak for utbyggingen i område 2 må dokumenteres gjennom 
detaljreguleringsplan. 
 

8. Høyspenning 
Det går to høyspentledninger fra Stridsklev, over Klevstrandkrysset og tvers over område 1 og 
videre til Herøya industripark. Ledningene går parallelt i et belte med bredde på ca 25 m. Eier 
av linjene, Statnett opplyser om klausulert byggeforbudsbelte (fareområde) under sine kraftlinjer 
på 62meter. I tidligere godkjent reguleringsplan for Fjordgata (plan nr. 421) er det satt av et 
byggeforbudsbelte på 17m på hver side av ledningene.  
 
I tillegg har Porsgrunn kommune i sin kommuneplan kommet lagt inn krav om at ingen 
bygninger for bolig eller institusjon skal settes opp innenfor et strålingsfelt på 0,4mikrotesla (uT). 
Etter diagrammer sendt ut fra netteier og med kunnskapen om at høyspentledningene på det 
laveste punktet er 25meter over bakken, vil spenningsfeltet på 0,4mikrotesla strekke seg 45m ut 
på hver side av høyspentledningene. 
 
Høyspentledningene vil gi store negative konsekvenser på alle utbyggingstiltak i tillegg til 
etablering av park- og idrettsområder innenfor et belte på 17m fra ledningene og negativ 
konsekvens på etablering av bolig og institusjon innenfor et belte på 45m 
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Tiltak i plan: Byggeforbudsbelte med avstand på 17m fra ledningens senterpunkt og ingen 
byggeformål for bolig og institusjon mellom 17m og 45m fra senterlinje av ledningene. 
 

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 2 ligger solrikt og lunt til under større kleiver/stup og med flott utsikt vestover til 
Gunnekleivfjorden og Herøya Industripark. Det er få landskapstrekk som skaper skygge i 
området. Med sans for dramatikk kan utsikten fra området regnes som spektakulær og ha en 
høy verdi. 
 
Tiltak i plan: Ved etablering av bebyggelse innenfor området, må den plasseres slik at den ikke 
hindrer sol, lys og utsikt i vesentlig grad. Gjennom utarbeidelse av detaljplan for området må det 
dokumenteres gjennom bebyggelsens plassering, form og byggehøyder at det sikres gode 
sol/lysforhold både inne i bygg og på sentrale uteområder.   
 
Tema som omhandler samfunn: 

10. Skole- og barnehagekapasitet. 
Område 2 har et potensial til å romme opp til 150 boliger. Sett i sammenheng med øvrige 
utbyggingsområder innenfor planområdet, er dette et av de større områdene som anbefales 
utbygget til boliger. En etablering av boliger på nordre del av område 2 vil medføre at Klevstrand 
skole må flyttes. En flytting av skolen må være på plass før en eventuell utvikling av disse 
områdene kan skje.  
 
Den søndre delen av område 2 kan også romme boliger i tillegg eller i kombinasjon med 
næring. Denne utbyggingen må sees i sammenheng med skolens kapasitet.  
 
Med bakgrunn i at Klevstrand skole ser det som positivt å få sitt elevtall økt, regnes det som en 
positiv konsekvens at folketallet øker innenfor området. 
 
Da barnehager i hele kommunen kan benyttes av befolkningen innenfor planområdet, vil det 
ikke i samme grad føre til konsekvenser ved en boligutbygging innenfor område 2. Det må 
allikevel sørges for at barnehagekapasiteten innenfor kommunens grenser er god nok for å ta i 
mot en økning av barn i førskolealder innenfor området.  
 
Tiltak i bestemmelser: Dokumentasjonskrav i planbestemmelsene om at tilfredsstillende 
skolekapasitet må være løst innenfor gjeldende skolekrets før boliger innenfor området kan tas i 
bruk.  
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 2 er i dag delvis opparbeidet til skole med tilhørende uteområder. Området har av den 
grunn en høy verdi for lek- og fritid. Dersom området skal benyttes til andre formål må det finnes 
gode erstatningsarealer for denne virksomheten. Et godt erstatningsareal vil si et område som 
har en tilsvarende beliggenhet i forhold til boligområdene og har muligheter for en tilsvarende 
opparbeidelse som idrettsanlegget har i dag. 
 
Tiltak i bestemmelser: Rekkefølgekrav om at tilfredsstillende anlegg for barn og unges 
idrettsaktiviteter må være opparbeidet på egnet areal, fortrinnsvis innenfor område 2 før det kan 
gis igangsettingstillatelse for andre tiltak enn dagens formål innenfor område 2.  
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
En utbygging innenfor område 2 vil medføre en økt befolkning på Herøya. Dersom ingen tiltak 
gjøres med trafikksikkerheten på Herøyaveien og i Fjordgata, vil risikonivået i trafikkbildet for all 
ferdsel på Herøya øke. Dette gir en betydelig negativ konsekvens for trafikksikkerheten og en 
trygg skoleveg.  
 
Tiltak i plan: Planforslaget viser til trafikksikkerhetstiltak som opparbeidelse av miljøgate i 
Fjordgata og rundkjøring med tilhørende undergang i Klevstrandkrysset. En opparbeidelse av 
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Klevstrandkrysset med trygge krysninger for gående og syklende samt gode forbindelser 
mellom område 2 og Klevstrand skole og sentrumsområder vil senke risikonivået i trafikken. 
Tiltak i bestemmelser: Dokumentasjonskrav om at tilfredsstillende skoleveg må være 
opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for boligformål utover dagens bebyggelse 
innenfor område 2.  
 

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 2 ligger i nærhet til Herøyaveien og Klevstrandkrysset. Det er per i dag metrobusslinjer 
langs med Herøyaveien med stoppeplass rett nord for Klevstrandkrysset. Med bakgrunn i den 
informasjonen og opplysninger gitt i ”Trafikk og støyanalyse Herøya”, vurderes situasjonen for 
kollektiv transport å være akseptabel. En utbygging med tjenesteytende virksomheter, boliger 
og næring og innenfor område 2, vil øke etterspørselen etter et godt kollektivtilbud i området.  
 
Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien, deriblant nord for Klevstrandkrysset samtidig med at det settes av arealer til å 
videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Område 2 ligger nær Gunnekleivfjorden og en større grønnstruktur som strekker seg langs med 
fjordene syd og vest i planområdet. Det ville vært et positivt trekk for Herøya som sted om 
tilknytningen til Gunnekleivfjorden ble sterkere. Øst for område 2 og utenfor planens 
avgrensning, på Flåtten finnes det også større friluftsområder. Terrengmessig er det utfordringer 
å knytte område 2 til større grøntområder i øst.  
 
Tiltak i plan: Tilgjengeligheten til grøntområdene for øvrig ivaretas ved å legge til rette for gode 
gangforbindelser langs med vegnettet.  
Tiltak i planbestemmelser: Dokumentasjonskrav om god tilgjengelighet til egnede friluftsområder 
før nye boliger innenfor område 2 kan tas i bruk. Med her menes at tilstrekkelig med 
gangforbindelser langs med hovedvegene og krysninger av Herøyaveien skal være 
tilfredsstillende med tanke på friluftsformål. 
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
Både områder for utbyggingsområdene innenfor område 2 har et potensial til å bli utviklet til 
områder egnet for universell utforming. Området har få terrengmessige hindringer for en god 
opparbeidelse utomhus, og det er gode muligheter til å etablere bebyggelse innenfor området 
som tilfredsstiller alle krav til universell utforming både utendørs og innendørs. 
 
Tiltak i planbestemmelser: Krav om at området skal være opparbeidet i tråd med prinsipper om 
universell utforming. Dette gjelder både tilgjengelighet til friluftlivsområder, fellesområder ute og 
prosentvise deler av bygningsmassen for øvrig. Alle publikumsrettede bygg skal være universelt 
utformet. 
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5.4 OMRÅDE 3 KOMBINERT OMRÅDE FOR TJENESTEYTING OG IDRETT VED HERØYAHUSET 
 

 
25. Område 3 vist i kommuneplanens arealdel  

 

 
26. Område 3 vist i foreslåtte områderegulering  

 



Side 68 av 125 

Område 3 foreslås avsatt til områder for tjenesteyting og idrett. Med tjenesteyting menes her 
områder for skole, barnehage og forsamlingshus. I kommuneplanens arealdel er område 3 
avsatt til idrett, park, offentlig virksomhet og boliger. 
 
Temaer som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
I følge ROS-analysen ligger område 3 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 
Tiltak i bestemmelsene: Det er lagt inn krav om godkjent detaljreguleringsplan for området 
dersom større tiltak utover tilbygg av eksisterende bygningsmasse skal utføres innenfor 
området. I arbeidene med detaljreguleringsplanen er det dokumentasjonskrav omkring de 
geotekniske forholdene på stedet. 
 

2. Flomfare og klimaendringer  
ROS-analysen beskriver flom, stormflo og klimaendringer. Område 3 ligger delvis innenfor 
områder som kan oppleve flomlignende tilstander som en følge av flom langs kysten i 
Frierfjorden og i Gunnekleivfjorden. Det antas at havnivået kommer til å stige fremover som 
følge av global oppvarming med påfølgende issmelting. 200-årsflom settes til 1,7meter, 
klimaendringer gir en økt vannlinje på 0,6meter (sett i sammenheng med landhevning).Flom i 
Skiensvassdraget (Porsgrunnselva) vil ikke påvirke vannstanden i Frierfjorden. Stormflo regnes 
til 0,1meter. I tillegg ilegges en sikkerhetsmargin på 0,5m Totalt vil det si at det si at under kt. 
2,9 kan man forvente at det i fremtidige ekstremsituasjoner kan forekomme vann i 
Gunnekleivfjorden mens langs med Frierfjorden kan man forvente vann under kt. 2,8.  
I ekstremsituasjoner er det behov for å lede overvannet på bakkenivå. Torggata er en gate som 
kan bli preget av uønsket overvann. 
 
Tiltak i plan: Faresone flom (kode 320) legges fra vannlinjen til kote 3,0 over hele område 3. 
Flomsone legges over hele Torggata. 
Tiltak i bestemmelser: Ved tiltak innenfor kote 2,9 faresone flom skal det ikke anlegges tiltak 
som kan skades av vanninntrengning. Bestemmelser om at Torggata skal ha en utforming slik 
at den kan fungere som en flomveg. 
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor område 3. 
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 3. 
 
Det er ikke vist noen konkrete tiltak i plan for område 3 da tiltak i dette området ikke vil gi noen 
konsekvenser for eldre tids kulturminner utover det generelle kravet om at byggearbeider må 
stoppes opp umiddelbart dersom det gjøres funn som kan være av kulturhistorisk verdi. 
Kulturminnemyndigheter må varsles.  
  

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedform- og bygningsanalyse er Herøyahuset med omkringliggende idrettsanlegg og 
arbeiderboliger registrert som et bygg med bevaringsverdi. Herøyahuset fremstår som et 
identitetsskapende element på Herøya og regnes som ett av Herøyas 4 monumentalbygg. De 
øvrige monumentalbyggene er Admini, Herøya Kirke og Hybelhuset. 
 
Sammenhengen mellom Herøyahuset, idrettsbanen og arbeiderboligene er i stedsform og 
bygningsanalysen angitt som et verdifullt område som er svært sårbart på grunn av stedets 
karakter med bakgrunn i sin funksjon som møteplass og som symbol på Herøya som sted. 
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Tiltak i plan: Herøyahuset er markert som et bevaringsverdig bygg. De nærliggende områdene 
rundt Herøyahuset er avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø (kode 560). Bevaringssonen 
strekker seg ikke over hele det arealet som angis i stedsform- og bygningsanalysen. 
Idrettsarealene er allikevel avsatt til idrettsformål, men med muligheter for innslag av 
bebyggelse tilhørende tjenesteytende funksjoner. En arealbruk innenfor tjenesteytende formål 
vil styrke stedets funksjon som møteplass.  
Tiltak i bestemmelser: Herøyahusets fasade skal bevares mot Torggata og mot nord 
(inngangspartiet). Tilbygg inntil bygget kan tillates men tilbygg skal understreke og underordne 
seg Herøyahusets tidstypiske arkitektur. 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.  
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedform- og bygningsanalysen, har landskapet innenfor område 3 verdi sett i forhold til 
landskapsrommet som dannes på idrettsplassen i forkant av Herøyahuset og med sin nærhet til 
Fjordgataområdet, Kanalområdet. I bakkant mot sydøst ligger Kirkeåsen som en romlig 
avgrensning.   
 
Foreslåtte utbygging som er vist i planen gi noen konsekvenser i forhold til landskapsuttrykket 
på stedet. Det er derfor nødvendig at nye tiltak i området viser hensyn til landskapsrommet i 
forkant av Herøyahuset med tanke på bygningers plassering, byggehøyder og byggevolumer. 
Bebyggelsen må i tillegg formes slik at viktige siktakser og grøntdrag ivaretas. Områdets nærhet 
til Kanalen og parkdraget omkring kanalen må ivaretas og fremheves. 
 

 

27. Bilde av Herøyahuset innenfor område 3 

 
Tiltak i plan og bestemmelser: En fremtidsrettet utvikling av område 3, krever hensyn til de 
overordnede landskapsverdiene. Område 3 bør planlegges som en helhet. Bestemmelsene gir 
derfor krav om detaljplan for hele området dersom det ønskes gjennomført større tiltak innenfor 
området. Byggehøyder er satt til maks 4 etasjer (kote 15) der øverste etasje skal være 
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inntrukket. Til sammenlikning høyeste takpunkt på Herøyahuset på kote 14. Taket på 
Hydrohallen ligger på kote 13,5. For øvrig må byggehøydenes variasjon og konsekvens på 
landskapsbildet dokumenteres gjennom en detaljreguleringsplan.  
  

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at de nordligste delene av område 3 ligger 
innenfor gul støysone. Dette er arealer nær Fjordgata som i dag benyttes til idrett. 
 
Tiltak i bestemmelsene: Tiltak innenfor gul støysone skal utføres slik at bebyggelse for varig 
opphold med tilhørende uteoppholdsarealer ikke befinner seg innenfor denne støysonen. 
Innenfor område 3 tillates ikke oppført bebyggelse innenfor gul støysone. Uteområder til idrett 
må være skjermet med støyvoll. Støyskjerm kan tillates oppå støyvoll men kun i kombinasjon 
med vegetasjon/grøntdrag langs med vegen. Mer detaljerte støyvurderinger og støytiltak for 
utbyggingen i område 3 må dokumenteres gjennom detaljreguleringsplan. 
 

8. Høyspenning 
Område 3 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 3 ligger åpent syd for Fjordgata. Terrenget er relativt flatt og ligger mellom kote 2 og ca 
4moh. Det er ingen landskapstrekk som skaper skygge i området. Utsikten preges av 
idrettsanlegget og nærheten til grøntdraget ved Kanalen. Industrien kan skimtes i nordvest.  
 
Tiltak i plan: Ved etablering av bebyggelse innenfor området er det viktig å legge bebyggelsen 
slik at den ikke hindrer sol, lys og utsikt i vesentlig grad. Gjennom utarbeidelse av detaljplan for 
området må det dokumenteres gjennom bebyggelsens plassering, form og byggehøyder at det 
sikres gode sol/lysforhold både inne i bygg og på sentrale uteområder.   
 
Tema som omhandler samfunn: 

10. Skole- og barnehagekapasitet. 
Område 3 er ikke avsatt til fremtidige boliger. Området vil derimot være sentralt i en diskusjon 
omkring 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 på ”riktig” 
side av de store hovedvegene sett med hensyn på trygg skoleveg.  
 
Tiltak i bestemmelser: Krav om detaljreguleringsplan for området. Dokumentasjonskrav i 
planbestemmelsene om at tilfredsstillende skolekapasitet må være løst innenfor gjeldende 
skolekrets før området kan benyttes til annen tjenesteytende virksomhet som kan gå på 
bekostning av skolens fremtidige skolearealer.  
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 3 er i dag delvis opparbeidet til idrettsanlegg eid av Herøya Bedriftsidrettslag. Området 
inneholder en fotballbane med løpebaner og idrettshall. Området benyttes til organiserte 
fritidsaktiviteter for barn og unge på Herøya. Området har av den grunn en høy verdi for lek- og 
fritid. Dersom området skal benyttes til andre formål, må det finnes gode erstatningsarealer for 
denne virksomheten. 
 
Et godt erstatningsareal vil si et område som har en tilsvarende sentral beliggenhet i forhold til 
boligområdene på Herøya og samtidig er eller har muligheter for en tilsvarende opparbeidelse 
som idrettsanlegget har i dag. 
 
Nedenfor kommer samme argumentasjon som ble gitt i konsekvensutredningen for barn og 
unge innenfor område 1: 
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Herøya bedriftsidrettslag disponerer baneanlegget ved Herøyahuset og Hydrohallen på 
sydsiden av Fjordgata. Dette er områder som kan regnes som gode erstatningsområder for 
idrettsanlegget til Herøya Idrettsforening. Imidlertid medfører en annen bruk av disse arealene 
at Herøya Bedriftsidrettslag må finne egnede arealer til sin virksomhet. I reguleringsplan for 
utfylling av Gunnekleivfjorden, er det satt av større områder til å utvide Herøya Næringspark. I 
tillegg er det satt av større arealer til parkområder sentralt i utfyllingen av Gunnekleivfjorden. 
Dersom bedriftsidrettslaget kunne ta i bruk deler av disse utfyllingsarealene, ville det være rom 
for et eiendomsskifte angående idrettsarealene rundt Fjordgata. 
 
Samfunnsmessig ville et slikt eiendomsskifte og dermed en endring av arealbruken innenfor 
område 1 gi positive konsekvenser. De store arealene til Herøya Idrettsforening kan benyttes til 
lokalsenter med tilhørende fasiliteter, et tiltak som vil gavne lokalsamfunnet på Herøya i en 
positiv retning. Dersom all idrett legges på sydsiden av Fjordgata ved Herøyahuset, vil disse 
verdifulle aktivitetsområdene ligge på samme side som de største boligområdene på Herøya. 
Det vil si at de fleste barn og unge på Herøya slipper å måtte krysse Fjordgata for å nå sine 
fritidsaktiviteter. Områdene omkring Herøyahuset er også foreslått som fremtidig skoleområde. 
Et idrettsanlegg i nærheten av skoleområdet er også et positivt grep for lokalsamfunnet på 
Herøya. 
 
Tiltak i bestemmelser: Dokumentasjonskrav om at tilfredsstillende anlegg for barn og unges 
idrettsaktiviteter må være opparbeidet på annet egnet areal før det kan gis 
igangsettingstillatelse for andre tiltak enn idrettsformål innenfor område 1. Dette må også 
dokumenteres ved utvikling av område 3. 
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
En skoleutbygging innenfor område 3 vil medføre en endret skoleveg for barna på Herøya. Det 
er fremdeles behov for å legge til rette for gode krysninger av Herøyaveien og Fjordgata. En 
flytting av skolen medfører at færre barn må krysse Herøyaveien og Fjordgata, og risikonivået i 
forhold til dagens situasjon senkes når det gjelder trygg skoleveg.  
 
I tillegg viser planforslaget til trafikksikkerhetstiltak som opparbeidelse av miljøgate i Fjordgata 
og rundkjøring med tilhørende undergang i Klevstrandkrysset. Planforslaget viser også en 
forbedring av øvrige krysninger av Herøyaveien og avkjørselssaneringer langs med 
Herøyaveien som trafikksikkerhetstiltak som vil senke risikonivået i trafikken. 
 
Tiltak i bestemmelser: Dokumentasjonskrav om at tilfredsstillende anlegg for barn og unges 
skoleveg før det kan gis igangsettingstillatelse for skolebygg innenfor område 3.  
 

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 3 ligger i umiddelbar nærhet til Fjordgata og Torggata. Det er per i dag metrobusslinjer 
langs med Herøyaveien med stoppeplass rett nord for Klevstrandkrysset, og en metrobusslinje 
som går gjennom boligområdene på Herøya og ned Torggata. Det går ingen busslinjer langs 
med Fjordgata. Med bakgrunn i den informasjonen og opplysninger gitt i ”Trafikk og støyanalyse 
Herøya”, vurderes situasjonen for kollektiv transport å være akseptabel. Med en utbygging av 
tjenesteytende virksomheter som skole og barnehage innenfor område 3, vil etterspørselen 
etter et godt busstilbud i området øke, og det kan bli etablert et økt busstilbud og øvrige 
kollektive tilbud (som for eksempel bane) langs med Fjordgata og Herøyaveien. Det er per i dag 
godkjent reguleringsplan for bybane gjennom Herøya Industripark og frem til Kanalkrysset. 
 
Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien, deriblant nord for Klevstrandkrysset samtidig settes det av arealer til å videreføre 
bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. Bussholdeplass må vurderes opprettet i 
Torggata i forbindelse med utbygging av tjenesteytende virksomheter. Dette må vises i en 
detaljreguleringsplan. 
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14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Område 3 ligger nær Gunnekleivfjorden og Kanalen. Området ligger bare noen hundre meter fra 
startpunktet til Frierstien. Frierstien går langs grøntdraget fra Herøya og videre forbi Versvika og 
tvers over Eidangerhalvøya. Lokalt er det flere steder langs med dette grøntdraget som har høy 
verdi for friluftsformål. Bødkerkåsa (steinstrand) langs med Frierstien og Adminiet er 
opparbeidede friluftsområder. Disse områdene er relativt lett tilgjengelig med stier og øvrig 
opparbeidelse. Arealene ved utløpet av Kanalen er opparbeidet som en møteplass/brygge. 
Kirkeåsen er et lokalt grøntområde som benyttes mye av barn og unge men som også har en 
verdi som et friluftslivsområde. 
 
Tiltak i plan: Større grøntdrag og andre områder som er viktige for friluftsliv i dag beholdes i 
planen. Det legges inn muligheter for opparbeidelse som gir økt tilgjengelighet innenfor de 
viktigste friluftslivsområdene. 
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
Både områder for tjenesteytende virksomhet og områder for idrett innenfor område 3 har et 
potensial til å bli utviklet til områder egnet for universell utforming. Det er ingen terrengmessige 
hindringer for en god opparbeidelse utomhus, og et slikt utviklingsområde har alle muligheter til 
å bli opparbeidet med bebyggelse som tilfredsstiller alle krav til universell utforming både 
utendørs og innendørs. 
 
Tiltak i planbestemmelser: Krav om at området skal være opparbeidet i tråd med prinsipper om 
universell utforming. Dette gjelder både idrettsområder, fellesområder ute og bygningsmassen 
for øvrig. Alle publikumsrettede bygg skal være universelt utformet. 
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5.5 OMRÅDE 4 SENTRUMSOMRÅDER MELLOM FJORDGATA OG MYRVANGGATA  
 

 
28. Område 4 vist i kommuneplanens arealdel  

 

 
29. Område 4 vist i foreslåtte områderegulering  
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Område 4 består av en rekke frittliggende eneboliger og tomannsboliger langs med 
Myrvanggata som i planforslaget foreslås innlemmet i sentrumsområder langs med Fjordgata. 
Området foreslås dermed omdisponert fra boligbebyggelse til sentrumsbebyggelse. 
 
Temaer som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
I følge ROS-analysen ligger område 4 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 
Tiltak i bestemmelsene: Det er lagt inn krav om godkjent detaljreguleringsplan for området 
dersom større tiltak utover tilbygg av eksisterende bygningsmasse skal utføres innenfor 
området. I arbeidene med detaljreguleringsplanen er det dokumentasjonskrav omkring de 
geotekniske forholdene på stedet. 
 

2. Flomfare og klimaendringer  
I følge ROS-analysen ligger område 4 utenfor områder med spesiell fare for flom.   
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor område 4. 
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 4. 
 
Tiltak: Det er ikke vist noen konkrete tiltak i plan for område 4 da tiltak i dette området ikke vil gi 
noen konsekvenser for eldre tids kulturminner utover det generelle kravet om at byggearbeider 
må stoppes opp umiddelbart dersom det gjøres funn som kan være av kulturhistorisk verdi. 
Kulturminnemyndigheter må varsles.  
  

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedform- og bygningsanalysen, er alle boligene innenfor område 4 registrert som 
bebyggelse som er noe endret i forhold til opprinnelige utforming. Boligene ligger i et område 
der de fleste boligene har tilsvarende bevaringsverdi eller avsatt med en verdi som boliger 
tilnærmet uendret i forhold til sin opprinnelige utforming. Det vil si at boligene i seg selv som 
enkeltobjekter ikke har en høy kulturhistorisk verdi men sett i sin sammenheng med 
omkringliggende hus er dette området verdifullt og svært sårbart.  
  
Tiltak i plan: Trass i sin bevaringsverdi med hensyn på kulturmiljø, er området foreslått 
transformert til sentrumsområde. Bebyggelsen nord for område 4 er i tråd med 
kommuneplanens arealdel avsatt til sentrumsområde. En transformasjon av område 4 foreslås 
med bakgrunn i at området har store negative konsekvenser sett med hensyn på 
støyproblematikk og bevaringsmessige utfordringer med sin nærhet til sentrumsområder langs 
med Fjordgata. Det er positivt for gatestrukturen i Fjordgata og for dannelsen av 
sentrumsområdefunksjonen langs med Fjordgata at hele kvartalet avsettes til ny bebyggelse. 
 
Før område 4 eventuelt inngår i en transformering, må den eksisterende bebyggelsen få en 
skjerpet holdning med hensyn på tilbygg og fasadeendringer. For å ivareta en utvikling av 
Fjordgata med gode bygg som kan understreke Fjordgatas gatepreg, bør bebyggelsen innenfor 
område 4 fjernes til fordel for å inngå i en sentrumsbebyggelse langs med Fjordgata. Det kan 
tillates boliger i alle etasjer utenom 1. etasje i fasader vendt ut mot Fjordgata. 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 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.  
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30. Snitt av bebyggelsesstrukturen innenfor område 4 sett i sammenheng med sentrumsbebyggelse langs 
med Fjordgata. 

 
Det stilles krav om detaljreguleringsplan for dette området og denne må utarbeides i samråd 
med kulturminnemyndighetene. 
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedform- og bygningsanalysen, er landskapet innenfor område 4 verdifullt og svært 
sårbart. Området er svært sårbart sett i forhold til det helhetlige bildet omkring bygningsmiljøet. 
Temaet bygningsmiljø/kulturmiljø er omtalt i eget avsnitt.  
 
Landskapet preges av de omkringliggende fjellskråningene, Gunnekleivfjorden og 
industribebyggelsen i nordvest.  I tillegg ligger område 4 nær større veger som Herøyaveien, 
Fjordgata og Klevstrandkrysset. Vegene oppfattes som landskapsmessige barrierer.  
 
En utbygging som er foreslått i planen, kan skjerme omkringliggende boligområder for de 
negative landskapstrekkene som Herøyaveien og Fjordgata er. Barrierevirkningen til disse 
gatene vil mykes opp ved at det tillates en større utvikling langs disse som særlig langs 
Torggata fremhever et gatepreg. En gate vil sannsynligvis være en mindre barriere enn en bred 
åpen veg slik Fjordgata fremstår i dag.  
 
Tiltak i plan og bestemmelser: En fremtidsrettet utvikling av område 4, krever at hensynet til de 
omkringliggende kulturhistoriske bygningsmiljøene må stilles sterkt. Område 4 må planlegges 
under ett og sees i sammenheng med øvrig bebyggelse mot Fjordgata nær Klevstrandkrysset. 
De foreslåtte bestemmelsene krever detaljreguleringsplan dersom det ønskes gjennomført 
større tiltak innenfor område 4.  
  

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at store deler av område 4 ligger innenfor 
gul støysone mens arealene nær Klevstrandkrysset ligger innenfor rød støysone.  
 
Tiltak i bestemmelsene: Tiltak innenfor gul støysone skal utføres slik at bebyggelse for varig 
opphold med tilhørende uteoppholdsarealer ikke befinner seg innenfor denne støysonen. 
Støyskjermende tiltak må utføres i bygg. Støyskjermer og voller vil, i området mot Fjordgata ikke 
være gode stedstilpassede grep. Støyvoll kan benyttes mot Herøyaveien og da fremstå som en 
del av grøntdraget langs med vegen. Mer detaljerte støyvurderinger og støytiltak for 
utbyggingen i område 4 må dokumenteres gjennom detaljreguleringsplan. 
 

8. Høyspenning 
Område 3 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
 

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 3 ligger sydvendt mot Myrvanggata og større villaområder på Herøya. Terrenget ligger 
mellom kote 3 og 4moh. Det er ingen landskapstrekk som skaper skygge i området.  
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Tiltak i plan: Ved etablering av bebyggelse innenfor området er det viktig å legge bebyggelsen 
slik at den ikke hindrer sol, lys og utsikt i vesentlig grad. Gjennom utarbeidelse av detaljplan for 
området må det dokumenteres gjennom bebyggelsens plassering, form og byggehøyder at det 
sikres gode sol/lysforhold både inne i bygg og på sentrale uteområder.   
 
Tema som omhandler samfunn: 

10. Skole- og barnehagekapasitet. 
Område 4 har et potensial til å romme boliger. Økning av boliger i dette områder er av så liten 
betydning at det ikke vil få store samfunnsmessige konsekvenser i Herøya sitt lokalmiljø. 
Allikevel må skolens kapasitet sees i sammenheng med utbyggingen på lik linje som øvrige 
boligutbygginger innenfor planområdet. 
 
Med bakgrunn i at Klevstrand skole ser det som positivt å få sitt elevtall økt, regnes det som en 
positiv konsekvens at folketallet øker innenfor området. 
 
Da barnehager i hele kommunen kan benyttes av befolkningen innenfor planområdet, vil det 
ikke i samme grad føre til konsekvenser ved en boligutbygging innenfor område 4. Det må 
allikevel sørges for at barnehagekapasiteten innenfor kommunens grenser er god nok for å ta i 
mot en økning av barn i førskolealder.  
 
Tiltak i bestemmelser: Dokumentasjonskrav i planbestemmelsene om at tilfredsstillende 
skolekapasitet må være løst innenfor gjeldende skolekrets før boliger innenfor området kan tas i 
bruk.  
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 4 ligger nær skogspartier på Kirkeåsen og nær større idrettsområder langs med 
Fjordgata/Herøyahuset. Det er i planforslaget foreslått at deler av Kirkeåsen settes av til 
lekeplass. For øvrig er område 4 stort nok til at nærlekeplass bør løses innenfor området.  
 
Tiltak i bestemmelser: Dokumentasjonskrav om at tilfredsstillende anlegg for barn og unge før 
det kan gis igangsettingstillatelse for boliger innenfor området.  
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
En utbygging innenfor område 4 kan medføre en økt befolkning på Herøya. Dersom ingen tiltak 
gjøres med trafikksikkerheten på Herøyaveien og i Fjordgata, vil risikonivået i trafikkbildet for all 
ferdsel på Herøya øke. Dette gir en betydelig negativ konsekvens for trafikksikkerheten og en 
trygg skoleveg.  
 
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 område 4 og Klevstrand skole vil senke risikonivået i trafikken. 
 
Tiltak i bestemmelser: Dokumentasjonskrav om at barn og unges skoleveg er tilfredsstillende 
før det kan gis igangsettingstillatelse for boliger innenfor området.  
 

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 4 ligger i umiddelbar nærhet til Fjordgata, Herøyaveien og Klevstrandkrysset. Det er 
per i dag metrobusslinjer langs med Herøyaveien med stoppeplass rett nord for 
Klevstrandkrysset. Det går ingen busselinjer langs med Fjordgata. Med bakgrunn i den 
informasjonen og opplysninger gitt i ”Trafikk og støyanalyse Herøya”, vurderes situasjonen for 
kollektiv transport å være akseptabel. En utbygging med lokalsenter innenfor område 4, vil øke 
etterspørselen etter et godt busstilbud i området, og det bør bli etablert et økt busstilbud og 
øvrige kollektive tilbud (som for eksempel bane) langs med Fjordgata og Herøyaveien. Det er 
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per i dag godkjent reguleringsplan for bybane gjennom Herøya Industripark og frem til 
Kanalkrysset. 
 
Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien, deriblant nord for Klevstrandkrysset samtidig med at det settes av arealer til å 
videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Område 4 ligger nær Kirkeåsen og er i gangavstand fra større friluftsområder ved Frierfjorden 
og Gunnekleivfjorden. Ved å legge til rette for sentrumsområder med tilhørende kontakt med 
Gunnekleivfjorden og samtidig legge til rette for en god turveg langs med vannet, vil dette 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. 
 
Tiltak i plan: Større grøntdrag og andre områder som er viktige for friluftsliv i dag beholdes i 
planen. Det legges inn muligheter for opparbeidelse som gir økt tilgjengelighet innenfor de 
viktigste friluftslivsområdene. 
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
Område 4 som sentrumsområde har et potensial til å bli utviklet til et godt område for universell 
utforming. Det er ingen terrengmessige hindringer for en god opparbeidelse utomhus, og et slikt 
transformasjonsområde har alle muligheter til å bli opparbeidet med bebyggelse som 
tilfredsstiller alle krav til universell utforming både utendørs og innendørs. 
 
Tiltak i planbestemmelser: Krav om at området skal være opparbeidet i tråd med prinsipper om 
universell utforming. Dette gjelder alle fellesområder ute og prosentvise deler av 
bygningsmassen for øvrig. Alle publikumsrettede bygg skal være universelt utformet. 
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5.6 OMRÅDE 5 BYGGEOMRÅDE FOR NÆRING VED ADMINI 
 

 
31. Område 5 vist i kommuneplanens arealdel  

 

 
32. Område 5 vist i foreslåtte områderegulering  

 
Område 5 foreslås avsatt til områder for næring i form av hotell, servering og kontor. Dette er en 
endring av arealbruk i forhold til kommuneplanens arealdel og godkjent reguleringsplan for 
området. I disse planene er området avsatt til allmennyttig formål. 



Side 79 av 125 

 
Temaer som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
I følge ROS-analysen ligger område 5 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 

2. Flomfare og klimaendringer  
ROS-analysen beskriver flom, stormflo og klimaendringer. Område 5 ligger utenfor områder 
som kan oppleve flomlignende tilstander som en følge av flom langs kysten i Frierfjorden og i 
Gunnekleivfjorden.  
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor område 5. 
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 5. 
 
Det er ikke vist noen konkrete tiltak i plan for område 5 da tiltak i dette området ikke vil gi noen 
konsekvenser for eldre tids kulturminner utover det generelle kravet om at byggearbeider må 
stoppes opp umiddelbart dersom det gjøres funn som kan være av kulturhistorisk verdi. 
Kulturminnemyndigheter må varsles.  
  

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedform- og bygningsanalyse er 3 bygg innenfor Adminiområdet markert som 
bevaringsverdig bebyggelse; Admini, Direktørboligen og Casino. Hele område 5 og 
omkringliggende parkområder er vurdert til å være et område som er svært verdifullt og svært 
sårbart. Området er viktig og identitetsskapende og er godt bevart. 
 
Tiltak i plan: Admini, Direktørboligen og Casino er markert som bevaringsverdige bygg. Både 
byggeområdet for næring og parkområdene er avsatt Herøyahuset til hensynssone bevaring 
kulturmiljø (kode 560). Bevaringssonen strekker seg over hele det arealet som angis i 
stedsform- og bygningsanalysen.  
Tiltak i bestemmelser: Bebyggelsen og omkringliggende parkområder skal bevares og vernes i 
tråd med tidligere vernebestemmelser som er gitt i allerede godkjent reguleringsplan for Sone E. 
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedform- og bygningsanalysen, verdisettes område 5 med en svært verdifull verdi og 
området er svært sårbart på grunn av det bevaringsverdige kulturmiljøet på stedet.   
 
Med sitt vakre parkanlegg rundt historiske bygninger og med sin nærhet til Frierfjorden og 
industriområdene på Herøya, oppfattes landskapet som kontrastfylt i spennet mellom 
kulturhistoriske anlegg som brytes opp av dramatiske moderne industrianlegg og det store åpne 
fjordpartiet med skipstransport og industrialisering. 
 
Planforslaget gir ingen konsekvenser i forhold til landskapsuttrykket på stedet. En omgjøring fra 
Allmennyttig arealbruk til arealbruk for næring – hotell, servering og kontor vil ikke gi noen 
konkrete endringer av stedet. 
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33. Bilde av Adminiet innenfor område 5 

 
7. Støyforurensning 

Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at område 5 ligger utenfor gul og rød 
støysone. Det er ikke behov for støyreduserende tiltak. 
 

8. Høyspenning 
Område 5 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 5 ligger vestvendt bakenfor Frierfjorden. Her er det gode forhold for både sol, lys og 
utsikt.  
 
Tema som omhandler samfunn: 

10. Skole- og barnehagekapasitet. 
Område 5 er ikke avsatt til å romme fremtidige boliger. Temaet skole- og barnehagekapasitet er 
derfor ikke aktuelt å konsekvensutrede for dette området.  
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 5 benyttes lite eller ikke av barn og unge på Herøya. Området har et potensial til å bli 
benyttet mer. En omgjøring fra allmennyttig til næring vil nok ikke gjøre noen innvirkning på 
områdets tilgjengelighet for barn og unge verken i positiv eller negativ forstand. Se for øvrig 
punktet om friluftsliv for tiltak som kan øke område 5 sin tilgjengelighet for allmennheten.  
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
En omgjøring av arealbruken fra allmennyttig til næring over område 5 vil ikke medføre noen 
endringer i trafikksikkerhet og trygg skoleveg i planområdet. Det er derfor ikke foreslått noen 
tiltak med tanke på dette temaet for område 5.  
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13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 5 ligger nær Fjordgata og Torggata. Det er per i dag metrobusslinjer langs med 
Herøyaveien med stoppeplass rett nord for Klevstrandkrysset. Og en metrobusslinje som går 
gjennom boligområdene på Herøya og ned Torggata. Det går ingen busselinjer langs med 
Fjordgata. Med bakgrunn i den informasjonen og opplysninger gitt i ”Trafikk og støyanalyse 
Herøya”, vurderes situasjonen for kollektiv transport å være akseptabel. Med en omdisponering 
av arealbruken innenfor område 5, vil det ikke skje noen endring i bruken eller etterspørselen til 
det kollektive transporttilbudet i området. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Område 5 ligger nær Frierfjorden og Kanalen. Området ligger bare noen hundre meter fra 
startpunktet til Frierstien. Frierstien går langs grøntdragene fra Herøya og videre forbi Versvika 
og tvers over Eidangerhalvøya. Lokalt er det flere steder langs med dette grøntdraget som har 
høy verdi for friluftsformål. Bødkerkåsa (steinstrand) langs med Frierstien og Adminiet er 
områder med opparbeidet friluftsområde. Disse områdene er relativt lett tilgjengelig med stier og 
øvrig opparbeidelse. Arealene ved utløpet av Kanalen er opparbeidet som en 
møteplass/brygge.  
 
Tiltak i plan: Større grøntdrag og andre områder som er viktige for friluftsliv i dag beholdes i 
planen. Det legges inn muligheter for opparbeidelse med økt tilgjengelighet innenfor de viktigste 
friluftslivsområdene. Det legges inn muligheter for en tursti fra utløpet av Kanalen mot 
Frierfjorden og over til Adminiområdet (område 5). 
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
Bebyggelse og parkanlegg innenfor område 5 har et potensial til å bli utviklet til områder egnet 
for universell utforming. Det er både terrengmessige hindringer i parken og bygningsmessige 
verneinteresser som kan hindre i å få en optimal universell utforming.   
 
Tiltak i planbestemmelser: Krav om at området skal være opparbeidet i tråd med prinsipper om 
universell utforming. Dette gjelder både fellesområder ute og bygningsmassen for øvrig. Alle 
publikumsrettede bygg skal være universelt utformet. Utformingen må ikke gå på bekostning av 
verneinteresser. 
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5.7 OMRÅDE 6 KOMBINERT OMRÅDE FOR TURSTI, SMÅBÅTHAVN, BOLIG, NÆRING OG KOMBINERTE 
BYGGEOMRÅDER FOR BOLIG OG NÆRING VED FRIERFJORDEN. 

 

 
34. Område 6 vist i kommuneplanens arealdel  

 

 

                      
35. Område 6 vist i foreslåtte områderegulering  

Område 6 foreslås avsatt til områder for tursti, småbåthavn, bolig, næring i tilknytning til 
småbåthavna, hotell og servering. Dette er en endring av arealbruk i forhold til 
kommuneplanens arealdel for området der området er avsatt til eksisterende og fremtidig 
småbåthavn og bolig. 
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Temaer som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
I følge ROS-analysen ligger område 6 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 

2. Flomfare og klimaendringer  
ROS-analysen beskriver flom, stormflo og klimaendringer. Område 6 kan oppleve flomlignende 
tilstander som en følge av flom langs kysten i Frierfjorden og i Gunnekleivfjorden. Det antas at 
havnivået kommer til å stige fremover som følge av global oppvarming med påfølgende 
issmelting. 200-årsflom settes til 1,7meter, klimaendringer gir en økt vannlinje på 0,6meter (sett 
i sammenheng med landhevning). 
 
Flom i Skiensvassdraget (Porsgrunnselva) vil ikke påvirke vannstanden i Frierfjorden. Stormflo 
regnes til 0,1meter. I tillegg ilegges en sikkerhetsmargin på 0,5m Totalt vil det si at det si at 
under kt. 2,9 kan man forvente at det i fremtidige ekstremsituasjoner kan forekomme vann i 
Gunnekleivfjorden mens langs med Frierfjorden kan man forvente vann under kt. 2,8.  
 
Tiltak i plan: Faresone flom (kode 320) legges fra vannlinjen til kote 3,0 over hele område 6. 
 
Tiltak i bestemmelser: Ved tiltak innenfor kote 2,9 faresone flom skal det ikke anlegges tiltak 
som kan skades av vanninntrengning.  
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional (B) eller nasjonal (A) verdi innenfor område 6. Syd for område 6 finnes 
funn av A/B-verdier innenfor biologisk mangfold. Dette dreier seg om funn av kalklav som 
vokser rett på soleksponert kalkberg. Kalklaven trives i lysåpne og varme kalksteinskråninger. 
Kantene til kalkberget er rike på urter. Disse urtene er habitat for insekter. Det er for øvrig 
uønskede innslag av hageplanter som syrin. Disse hageplantene er en trussel for den naturlige 
vegetasjonen og bør fjernes. Ved en fjerning av denne buskvegetasjonen, vil vekstvilkårene for 
kalklaven og urtene forbedres. 
  
Dette funnet ligger innenfor områder avsatt til friluftsformål i planforslaget. I tillegg er det lagt inn 
sone for bevaring naturmiljø (kode 560) over disse funnene. For øvrig er det verdt å merke seg 
at disse funnene ligger utenfor konsekvensutredningsområde 6. 
 
Tiltak: En utvikling av nærområdene til funnet av kalklaven kan medføre en økt slitasje på 
kalkbergene. Ved opparbeidelse av turstier, foreslås det lagt inn krav om at kalkberget ikke skal 
røres og at stier og møteplasser legges i en forsvarlig avstand fra området avsatt til bevaring 
naturmiljø. 
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 6. Det er derimot ikke kjent at det er utført marinarkeologiske undersøkelser i dette 
området.  
 
Tiltak i bestemmelser: Marinarkeologiske vurderinger må ligge til grunn ved utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan for byggeområder i sjø. Videre er det et generelt krav om at byggearbeider 
må stoppes opp umiddelbart dersom det gjøres funn som kan være av kulturhistorisk verdi. 
Kulturminnemyndighetene må da varsles.  
  

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedsform- og bygningsanalyse er ikke registrert bygg av bevaringsverdig verdi innenfor 
område 6.  
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6. Landskapsbilde 
I følge Stedsform- og Bygningsanalysen har landskapet innenfor område 6 verdi som et 
verdifullt og mindre sårbart område.   
 
Den nye bebyggelsen innenfor område 6 foreslås lagt i to bygningsvolumer. Her foreslås det å 
legge til rette for boliger og næring i form av hotell og servering 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 foreslås krevd utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan for bruk av området til annet enn utvidelse av båthavn. 
 
Bygningsvolumene som ligger i forlengelsen av aksen som går fra kirken og ut i Frierfjorden 
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. 
 
Det laveste av de to foreslåtte bygningene ligger som en forlengelse av terrenget. Det er i dag 
en skrent med høydeforskjell på 8-9 meter. Det foreslås å legge et bygg i denne 
høydeforskjellen slik at taket til det nye bygget ligger i terrenghøyde med Axel Aubertsgate. 
 
Det høyeste av de foreslåtte byggene ligger som en forlengelse av kirkeaksen. Bygget foreslås 
med en maks høyde på 40moh. Bygget utenfor dagens strandlinje. Bygget kan delvis stå på 
søyler i vannet og delvis på en utfylling av terrenget. For øvrig består strandlinjen innenfor 
område 6 av utfyllinger i terrenget, så en ytterligere utfylling vil ikke gi noen negativ konsekvens 
med hensyn på landskapet. 
 
Det høye bygget er 14 meter lavere enn øverste punkt på kirketårnet til Herøya kirke. Bygget 
ligger også noe lavere enn trærne på Kirkeåsen. Villalbebyggelsen i Axel Aubertsgate har en 
mønehøyde på rundt kt. 20moh. Da det laveste bygget ligger i terreng 
 
Den foreslåtte bebyggelsen utfordrer landskapsbildet i området. Det er derfor lagt inn krav om 
detaljplan som dokumenterer landskapsbildet i området. Det må også stilles høye krav til 
bebyggelsens arkitektur.  
 

 
 

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

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.  
 
Nord for område 6 ligger Herøya Industripark med bygningsvolumer som er spektakulære. 
Skissen nedenfor viser de nye bygene sammenliknet med Amoniakktanken på Herøya 
Industripark og med Hydrohallen (idrettshall). 
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37. Snitt av foreslåtte byggehøyder for område 6 sammenliknet med amoniakktanken (h=42moh og 
Hydrohallen h=11moh) 

Sett i en enda større sammenheng, kan man sammenliknet foreslåtte byggehøyder og 
byggevolumer med tilgrensende virksomhet på Frierfjorden i vest. Her går det daglig større 
tankskip. Seilingshøyden til Grenlandsbrua på 42moh er dimensjonerende for hvor store skip 
som kommer inn i Frierfjorden. Nedenfor vises foreslåtte bygningsvolumer sett i sammenheng 
med et tankskip, amoniakktanken, Hydrohallen og aksen opp til Herøya kirke.  
 

 

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

Konklusjonen på landskapskonsekvensene ved foreslått bebyggelse er at bebyggelsen utfordrer 
de lokale landskapsverdiene med hensyn på byggevolumer, byggehøyder og plasseringen i 
kirkeaksen. Det kreves at bebyggelsen har en god arkitektur som fremhever byggets 
beliggenhet og tilhørighet. De overordnede landskapstrekkene som nærhet til industrien, 
Frierfjorden og skipsbåthavna innenfor Næringsparken gjør at det kan forsvares å legge til rette 
for bebyggelse som foreslått. 
 

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at område 6 ligger utenfor gul og rød 
støysone. Det er ikke behov for støyreduserende tiltak. 
 

8. Høyspenning 
Område 6 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 6 ligger vestvendt til ved Frierfjorden. Her er det gode forhold for både sol, lys og utsikt.  
 
Bebyggelse bakenfor området ligger i terrenghøyde kt. 11 moh. Mønehøyde på bebyggelsen er 
omkring kt. 20 moh. De nye byggene vil ikke i nevneverdig grad skygge for den eksisterende 
sine kvaliteter. Tårnbygget i Frierfjorden er trukket unna den eksisterende bebyggelsen slik at 
det nye bygget ikke sjenerer utsikt eller sol og lysforhold i vesentlig grad. 
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Tema som omhandler samfunn: 

10. Skole- og barnehagekapasitet. 
Område 6 har et potensial til å romme fra 100 til 200 boliger. Sett i sammenheng med øvrige 
utbyggingsområder innenfor planområdet, er dette et av de større områdene som anbefales 
utbygget til boliger. Dersom man følger statistiske erfaringstall for antall personer i hver boenhet 
(2,2pers) og prosentvis andel av barn i skolepliktig alder på Herøya i dag (11,6 %), vil 
utbyggingen innenfor område 6 gi en økning i befolkningen på mellom 200- 400personer og en 
økning av barn i skolepliktig alder på omkring 20-50 barn. Dette er en så stor økning at det vil få 
samfunnsmessige konsekvenser i Herøya sitt lokalmiljø. Det er derfor viktig å se skolens 
kapasitet i sammenheng med utbyggingen. Med bakgrunn i at Klevstrand skole ser det som 
positivt å få sitt elevtall økt, regnes det som en positiv konsekvens at folketallet øker innenfor 
området. 
 
Da barnehager i hele kommunen kan benyttes av befolkningen innenfor planområdet, vil det 
ikke i samme grad føre til konsekvenser ved en boligutbygging innenfor område 6. Det må 
allikevel sørges for at barnehagekapasiteten innenfor kommunens grenser er god nok for å ta i 
mot en økning av barn i førskolealder innenfor området.  
 
Tiltak i bestemmelser: Dokumentasjonskrav i planbestemmelsene om at tilfredsstillende 
skolekapasitet må være løst innenfor gjeldende skolekrets før boliger kan tas i bruk.  
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 6 benyttes lite eller ikke av barn og unge på Herøya i dag. Området har et potensial til 
å bli benyttet mer. Det er i planforslaget foreslått at deler av parkområdet vest for Kanalen og et 
område ved Fogtegata settes av til lekeplass i tillegg til at det foreslås et nærmiljøanlegg mellom 
Fogteplassen og område 6. For øvrig er område 6 stort nok til at nærlekeplass først og fremst 
bør løses innenfor området.  
 
Tiltak i planbestemmelser: Rekkefølgekrav om at nærmiljøområde mellom område 6 og 
Fogteplassen skal være opparbeidet før nye boliger innenfor område 6 kan tas i bruk. 
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
Flere boliger og mer aktivitet rundt båthavna medfører mer trafikk innenfor planområdet. I 
planforslaget er det lagt opp til en oppjustering av hovedadkomsten til området. 
Hovedadkomsten til område 6 går 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 utbygging innenfor område 6 vil generelt medføre en økt befolkning på Herøya. Dersom 
ingen tiltak gjøres med trafikksikkerheten på Herøyaveien og i Fjordgata, vil risikonivået i 
trafikkbildet for all ferdsel på Herøya øke. Dette gir en betydelig negativ konsekvens for 
trafikksikkerheten og en trygg skoleveg.  
 
Tiltak i plan: 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 område 6 og Klevstrand skole vil senke risikonivået i trafikken. En flytting av skolen til 
området rundt Herøyahuset gir skolebarn innenfor område 6 en trygg skoleveg som skåner dem 
fra å måtte krysse Herøyaveien og Fjordgata på sin skoleveg. 
Tiltak i bestemmelser: Krav om at tilfredsstillende anlegg for barn og unges skoleveg må være 
opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for boliger innenfor området.  
  

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 6 ligger nær Fjordgata og Torggata. Det er per i dag metrobusslinjer langs med 
Herøyaveien med stoppeplass rett nord for Klevstrandkrysset. Og en metrobusslinje som går 
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gjennom boligområdene på Herøya og ned Torggata. Det går ingen busslinjer langs med 
Fjordgata. Med bakgrunn i den informasjonen og opplysninger gitt i ”Trafikk og støyanalyse 
Herøya”, vurderes situasjonen for kollektiv transport å være akseptabel. Med en omdisponering 
av arealbruken innenfor område 6, vil det skje en økning i bruken og etterspørselen til det 
kollektive transporttilbudet i området. Det er per i dag godkjent reguleringsplan for bybane 
gjennom Herøya Industripark og frem til Kanalkrysset. 
 
Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien, deriblant nord for Klevstrandkrysset samtidig med at det settes av arealer til å 
videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Område 6 ligger nær Gunnekleivfjorden og Kanalen. Området ligger ved startpunktet til 
Frierstien. Frierstien går langs grøntdragene fra Herøya og videre forbi Versvika og tvers over 
Eidangerhalvøya. Lokalt er det flere steder langs med dette grøntdraget som har høy verdi for 
friluftsformål. Bødkerkåsa (steinstrand) langs med Frierstien og Adminiet er områder med 
opparbeidet friluftsområde. Disse områdene er relativt lett tilgjengelig med stier og øvrig 
opparbeidelse. Arealene ved utløpet av Kanalen er opparbeidet som en møteplass/brygge.  
 
Tiltak i plan: Større grøntdrag og andre områder som er viktige for friluftsliv i dag beholdes i 
planen. Det legges inn muligheter for opparbeidelse med økt tilgjengelighet innenfor de viktigste 
friluftslivsområdene. Det legges inn muligheter for en tursti fra Adminiområdet over utløpet av 
Kanalen og videre i en tursti over område 6 og opp til startpunktet til Frierstien.  
 

 

39. Tursti fra Adminiområdet over område 6 og frem til Frierstien 

 
Tiltak i planbestemmelser: Rekkefølgekrav om at tursti fra Adminiet og frem til og med 
startpunkt for Frierstien skal være opparbeidet før boliger innenfor område 6 kan tas i bruk. En 
opparbeidelse av turstien skal vises i landskapsplan for området.  
 

16. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
Område 6 har et potensial til å bli utviklet til et godt område for universell utforming. Det er få 
terrengmessige hindringer for en god opparbeidelse utomhus, og et slikt 
transformasjonsområde har alle muligheter til å bli opparbeidet med bebyggelse som 
tilfredsstiller alle krav til universell utforming både utendørs og innendørs. 
 
Tiltak i planbestemmelser: Krav om at området skal være opparbeidet i tråd med prinsipper om 
universell utforming. Dette gjelder alle fellesområder ute og prosentvise deler av 
bygningsmassen for øvrig. Alle publikumsrettede bygg skal være universelt utformet. 



Side 88 av 125 

5.8 OMRÅDE 7 TURDRAG OG NATUROMRÅDE MELLOM BAKKEDAMMEN OG FJORDGATA 

 
40. Område 7 vist i kommuneplanens arealdel  

 

                    
41. Område 7 vist i foreslåtte områderegulering  
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Planforslaget foreslår å legge til rette for at bekken som går fra Bakkedammen kan gjenåpnes 
på enkelte partier og at det også legges til rette for grønnstruktur i form av naturområder og 
tursti omkring bekkedraget. 
 

1. Ras- og skredfare   
I følge ROS-analysen ligger område 7 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 

2. Flomfare og klimaendringer  
ROS-analysen beskriver flom, stormflo og klimaendringer. Område 7 ligger utenfor områder 
som kan oppleve flomlignende tilstander som en følge av flom langs kysten i Frierfjorden og i 
Gunnekleivfjorden.  I flomsituasjoner vil vannføringen i bekken øke. Bekken vil også fungere 
som en flomveg for omkringliggende arealer. 
 
Tiltak i plan: Faresone flom (kode 320) legges over bekkedraget. Både der bekken ut i fra 
dagens situasjon er åpen, områder som har potensial for at bekken åpnes og på områder der 
bekken anses for å ligge i rør. Områder der bekken går i dagen eller har potensial for å åpnes 
opp, foreslås i planen satt av til Grønnstruktur – turdrag eller naturområde. 
Tiltak i bestemmelser: Ved tiltak innenfor faresone flom skal det ikke anlegges tiltak som kan 
skades av vanninntrengning.  
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor område 7. 
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer er det ikke registrert funn innenfor område 7. 
 
Det er ikke vist noen konkrete tiltak i plan for område 7 da tiltak i dette området ikke vil gi noen 
konsekvenser for eldre tids kulturminner utover det generelle kravet om at byggearbeider må 
stoppes opp umiddelbart dersom det gjøres funn som kan være av kulturhistorisk verdi. 
Kulturminnemyndigheter må varsles.  
  

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedsform- og bygningsanalyse er ikke registrert bygg av bevaringsverdig verdi innenfor 
område 7.  
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedform- og bygningsanalysen verdisettes de delene av område 7 som består av åpen 
bekk (i forbindelse med Bakkedammen) som et overordnet viktig grøntdrag som er svært 
sårbart. De øvrige områdene innenfor konsekvensutredningsområde 7 ligger innenfor områder 
som er verdifulle for Herøya som et sted.  
 
Tiltak i plan: Bekkedraget avsettes med hensynssone kulturmiljø (kode 570) og bevaringssone 
naturmiljø (kode560). Disse to hensynssonene er, sett i sammenheng, tilfredsstilende for å 
samtidig kunne ivareta landskapsinteressene i dette bekkelandskapet. 
  

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at område 7 ligger utenfor gul og rød 
støysone. Det er ikke behov for støyreduserende tiltak. 
 

8. Høyspenning 
Område 7 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 7 strekker seg gjennom de nedre delene av villaområdene på Herøya. Det er varierte 
sol, lys og utsiktsforhold som kan være med på å skape et attraktivt turområde. 
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Tema som omhandler samfunn: 

10. Skole- og barnehagekapasitet. 
Område 7 er ikke avsatt til å romme fremtidige boliger. Temaet skole- og barnehagekapasitet er 
derfor ikke aktuelt å konsekvensutrede for dette området.  
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 7 benyttes lite eller ikke av barn og unge på Herøya. Området har et potensial til å bli 
benyttet mer. En omgjøring av arealbruken fra boligområder til grønnstruktur i sammenheng 
med at bekken åpnes og det legges til rette for en tursti langs med deler av bekken, vil gjøre 
områdene attraktive for bruk i barn og unges lek og fritid. 
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
En omgjøring av arealbruken fra bolig til grønnstruktur over område 7 vil ikke medføre noen 
endringer i trafikksikkerhet og trygg skoleveg i planområdet. Det er derfor ikke foreslått noen 
tiltak med tanke på dette temaet for område 7.  
 

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
En omgjøring av arealbruken fra bolig til grønnstruktur over område 7 vil ikke medføre noen 
endringer i den kollektive transporten i planområdet. Det er derfor ikke foreslått noen tiltak med 
tanke på dette temaet for område 7.  
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
En økt tilgjengelighet og opparbeidelse av område 7 til grønnstruktur som turveger og 
naturområder vil øke tilgjengeligheten til bekken fra Bakkedammen. Et turområde med en slik 
nærhet til boligområdene på Herøya vil gi en positiv konsekvens for friluftslivsaktiviteten 
innenfor planområdet. 
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
De delene av turdraget som ligger øst for Kirkeåsen har terrengmessige kvaliteter som gjør det 
mulig å utformes universelt. Bekkeområdene ved Bakkedammen har terrengmessige 
utfordringer når det gjelder universell utforming. 
 
Tiltak i planbestemmelser: Krav om at områdene som ligger øst for Kirkeåsen skal være 
opparbeidet i tråd med prinsipper om universell utforming.  
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5.9 OMRÅDE 8 BYGGEOMRÅDE FOR 2 BOLIGER I FOGTEGATA  

 
42. Område 8 vist i kommuneplanens arealdel  

 

 
43. Område 8 vist i foreslåtte områderegulering  

 
Planforslaget foreslår å legge til rette for å beholde 2 eksisterende boligeiendommer langs med 
Fogtegata. Disse eiendommene ligger innenfor 100meters beltet fra Frierfjorden og er derfor en 
del av konsekvensutredningen. 
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Temaer som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
I følge ROS-analysen ligger område 8 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 

2. Flomfare og klimaendringer  
I følge ROS-analysen ligger område 8 utenfor områder med spesiell flomfare.   
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional (B) eller nasjonal (A) verdi innenfor område 8. I skråningen ned mot 
Frierfjorden nedenfor område 8 finnes funn av A/B-verdier innenfor biologisk mangfold. Dette 
dreier seg om funn av kalklav som vokser rett på soleksponert kalkberg. Kalklaven trives i 
lysåpne og varme kalkskråninger. Kantene til kalkberget er rike på urter. Disse urtene er habitat 
for insekter. Det er for øvrig uønskede innslag av hageplanter som syrin. Disse hageplantene er 
en trussel for den naturlige vegetasjonen og bør fjernes. Ved en fjerning av denne 
buskvegetasjonen, vil vekstvilkårene for kalklaven og urtene forbedres. 
  
Dette funnet ligger innenfor områder avsatt til turdrag i planforslaget. I tillegg er det lagt inn sone 
for bevaring naturmiljø (kode 560) over disse funnene. For øvrig er det verdt å merke seg at 
disse funnene ligger utenfor konsekvensutredningsområde 8. 
 
Tiltak: En utvikling av nærområdene til funnet av kalklaven kan medføre en økt slitasje på 
kalkbergene. Ved opparbeidelse av tursti langs med område 8 må det legges krav om at 
kalkberget ikke skal røres og at stier og møteplasser legges i en forsvarlig avstand fra området 
avsatt til bevaring naturmiljø. 
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 8.  
 
Generelt er det krav om at byggearbeider må stoppes opp umiddelbart dersom det gjøres funn 
som kan være av kulturhistorisk verdi. Kulturminnemyndighetene må da varsles.   
 

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedsform- og bygningsanalyse er ikke registrert bygg av bevaringsverdig verdi innenfor 
område 8.  
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedsform- og Bygningsanalysen har landskapet innenfor område 8 verdi som et 
verdifullt og sårbart område. Tilgrensende kalkskråning ned mot Frierfjorden verdisettes som 
svært verdifullt og et svært sårbart område. 
 
Tiltak: Eksisterende bebyggelse innenfor området foreslås å bli værende. Ved tilbygg og nybygg 
må forholdet til omkringliggende landskap hensyntas.  
  

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at område 8 ligger utenfor gul og rød 
støysone. Det er ikke behov for støyreduserende tiltak. 
 

8. Høyspenning 
Område 8 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 8 ligger vestvendt til ved Frierfjorden. Her er det gode forhold for både sol, lys og utsikt.  
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Tema som omhandler samfunn: 
10. Skole- og barnehagekapasitet. 

Område 8 har ikke potensial til flere enn eksisterende antall boliger. En utvikling innenfor disse 
eiendommene vil ikke ha noen innvirkning på skole- og barnehagekapasiteten innenfor 
planområdet.   
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 8 er boligeiendommer som benyttes lite eller ikke av barn og unge på Herøya sett bort i 
fra de barn som eventuelt hører til eiendommene. Det er i planforslaget foreslått at deler av 
gressletta syd for boligene i konsekvensutredningsområde 8 settes av til lekeplass i tillegg til at 
det foreslås et nærmiljøanlegg ved Fogteplassen. Disse anleggene vil ivareta eiendommenes 
behov for tilfredsstillende lekeområder. 
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
Område 8 har ikke noe potensial til å romme flere enn eksisterende antall boliger. En utvikling 
innenfor disse eiendommene vil ikke ha noen innvirkning på skole- og barnehagekapasiteten 
innenfor planområdet.   
 
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 område 8 og Klevstrand skole vil senke risikonivået i trafikken. 
 
En flytting av skolen til området rundt Herøyahuset gir skolebarn innenfor område 8 en trygg 
skoleveg som skåner dem fra å måtte krysse Herøyaveien og Fjordgata. 
  

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 8 ligger nær Fjordgata og Torggata. Det er per i dag metrobusslinjer langs med 
Herøyaveien med stoppeplass rett nord for Klevstrandkrysset og en metrobusslinje som går 
gjennom boligområdene på Herøya og ned Torggata. Det går ingen busslinjer langs med 
Fjordgata. Med bakgrunn i den informasjonen og opplysninger gitt i ”Trafikk og støyanalyse 
Herøya”, vurderes situasjonen for kollektiv transport å være akseptabel.  
Det er per i dag godkjent reguleringsplan for bybane gjennom Herøya Industripark og frem til 
Kanalkrysset. 
 
Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien, deriblant nord for Klevstrandkrysset samtidig med at det settes av arealer til å 
videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Område 8 ligger nær Frierfjorden. Området ligger ved startpunktet til Frierstien. Frierstien går 
langs grøntdragene fra Herøya og videre forbi Versvika og tvers over Eidangerhalvøya. Lokalt 
er det flere steder langs med dette grøntdraget som har høy verdi for friluftsformål. Bødkerkåsa 
(steinstrand) langs med Frierstien og Adminiet er områder med opparbeidet friluftsområde. 
Disse områdene er relativt lett tilgjengelig med stier og øvrig opparbeidelse. Arealene ved 
utløpet av Kanalen er opparbeidet som en møteplass/brygge.  
 
Tiltak i plan: Større grøntdrag og andre områder som er viktige for friluftsliv i dag beholdes i 
planen. Det legges inn muligheter for opparbeidelse med økt tilgjengelighet innenfor de viktigste 
friluftslivsområdene. Det legges inn muligheter for en tursti fra Adminiområdet over utløpet av 
Kanalen og videre i en tursti over område 6 og opp til startpunktet til Frierstien like ved område 
8. Frierstien går langs med vestsiden av område 8.  
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
Område 8 består av to eksisterende eneboliger. Eneboligene kan ha et potensial til å bli 
utformet universelt.  
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5.10 OMRÅDE 9 OMRÅDE FOR LEK VED FOGTEGATA 

 
44. Område 9 vist i kommuneplanens arealdel og i foreslåtte områderegulering  

 

 
45. Område 9 vist i foreslåtte områderegulering  
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Planforslaget foreslår å legge til rette for en lekeplass langs med Fogtegata. Lekeplassen er en 
del av konsekvensutredningen fordi den foreslås plassert innenfor 100meters beltet fra 
Frierfjorden og samtidig er en omdisponering fra friluftsområde til lekeplassområde 
 
Temaer som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
I følge ROS-analysen ligger område 9 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 

2. Flomfare og klimaendringer  
I følge ROS-analysen ligger område 9 utenfor områder med spesiell flomfare.   
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional (B) eller nasjonal (A) verdi innenfor område 9. I skråningen ned mot 
Frierfjorden nedenfor område 9 finnes funn av A/B-verdier innenfor biologisk mangfold. Dette 
dreier seg om funn av kalklav som vokser rett på soleksponert kalkberg. Kalklaven trives i 
lysåpne og varme kalkskråninger. Kantene til kalkberget er rike på urter. Disse urtene er habitat 
for insekter. Det er for øvrig uønskede innslag av hageplanter som syrin. Disse hageplantene er 
en trussel for den naturlige vegetasjonen og bør fjernes. Ved en fjerning av denne 
buskvegetasjonen, vil vekstvilkårene for kalklaven og urtene forbedres. 
  
Dette funnet ligger innenfor områder avsatt til turdrag i planforslaget. I tillegg er det lagt inn sone 
for bevaring naturmiljø (kode 560) over disse funnene. For øvrig er det verdt å merke seg at 
disse funnene ligger utenfor konsekvensutredningsområde 9. 
 
Tiltak: En utvikling av nærområdene til funnet av kalklaven kan medføre en økt slitasje på 
kalkbergene. Som tiltak ved opparbeidelse av turdraget mellom område 9 og området for 
bevaring av naturmiljø, må det legges krav om at kalkberget ikke skal røres og at stier og 
møteplasser legges i en forsvarlig avstand fra området avsatt til bevaring naturmiljø. 
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 9.  
 
Tiltak i bestemmelser: Generelt krav om at byggearbeider må stoppes opp umiddelbart dersom 
det gjøres funn som kan være av kulturhistorisk verdi. Kulturminnemyndighetene må da varsles.  
  

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedsform- og bygningsanalyse er ikke registrert bygg av bevaringsverdig verdi innenfor 
område 9.  
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedsform- og Bygningsanalysen har landskapet innenfor område 9 verdi som et 
verdifullt og sårbart område. Tilgrensende kalkskråning ned mot Frierfjorden verdisettes som 
svært verdifullt og et svært sårbart område. 
  

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at område 9 ligger utenfor gul og rød 
støysone. Det er ikke behov for støyreduserende tiltak. 
 

8. Høyspenning 
Område 9 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 9 ligger vestvendt til ved Frierfjorden. Her er det gode forhold for både sol, lys og utsikt.  
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Tema som omhandler samfunn: 
10. Skole- og barnehagekapasitet. 

Område 9 er ikke foreslått som boligområde. En utvikling innenfor område 9 vil ikke ha noen 
innvirkning på skole- og barnehagekapasiteten innenfor planområdet.   
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Boligområdene omkring område 9 har et underskudd på lekeplasser i forhold til dagens 
situasjon og krav i kommunens vedtekter. For å imøtekomme kommunens vedtekter er det 
behov for å legge til rette for en lekeplass nær Fogtegata. 
 
Område 9 benyttes, isolert sett, lite eller ikke av barn og unge på Herøya. Området ligger i nær 
tilknytning til større naturområder ved Bødkerkåsa som benyttes mye og har stor verdi som 
lekeområder for barn og unge på Herøya. For å bygge opp under disse verdiene for lek og fritid, 
anbefales det å legge til rette for lekeplasser i tilknytning til friluftsområdene. Det foreslås i 
planforslaget at gressletta på konsekvensutredningsområde 9 settes av til lekeplass for barn i 
området når det nå legges til rette for et økt folketall i de omkringliggende områder. 
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
Område 9 ligger langs med en lavt trafikkert boliggate og nær turstier. Turstiene kan benyttes 
som erstatning dersom man ikke ønsker å ferdes i trafikkområder. Området har en høy grad 
trafikksikkerhet og regnes som trygt for barn og unge.   
  

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 9 ligger nær Torggata. Det er per i dag en metrobusslinje som går gjennom 
boligområdene på Herøya og ned Torggata. Det går ingen busslinjer langs med Fjordgata. Med 
bakgrunn i den informasjonen og opplysninger gitt i ”Trafikk og støyanalyse Herøya”, vurderes 
situasjonen for kollektiv transport å være akseptabel.  
Det er per i dag godkjent reguleringsplan for bybane gjennom Herøya Industripark og frem til 
Kanalkrysset. 
 
Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien, deriblant nord for Klevstrandkrysset samtidig med at det settes av arealer til å 
videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Område 9 ligger nær Frierfjorden. Området ligger like ved Frierstien som strekker seg langs 
grøntdragene fra Herøya og videre forbi Versvika og tvers over Eidangerhalvøya. Lokalt er det 
flere steder langs med dette grøntdraget som har høy verdi for friluftsformål. Bødkerkåsa 
(steinstrand) langs med Frierstien og Adminiet er områder med opparbeidet friluftsområde. 
Disse områdene er relativt lett tilgjengelig med stier og øvrig opparbeidelse.  
 
Tiltak i plan: Større grøntdrag og andre områder som er viktige for friluftsliv i dag beholdes i 
planen. Det legges inn muligheter for opparbeidelse med økt tilgjengelighet innenfor de viktigste 
friluftslivsområdene. En etablering av lekeplass nær Frierstien vil være med på å øke 
opparbeidelsen av stiens nærområder.  
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
En lekeplass innenfor område 9 har med sin gode tilgjengelighet til Fogtegata og Frierstien samt 
et flatt terreng, et potensial til å bli utformet universelt.  
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5.11 OMRÅDE 10 OMRÅDE FOR LEK MELLOM BØDKERKÅSA OG TORGGATA  

 
46. Område 10 vist i kommuneplanens arealdel og i foreslåtte områderegulering  

 

 
47. Område 10 vist i foreslåtte områderegulering  

 
Planforslaget foreslår å legge til rette for en lekeplass mellom Bødkerkåsa og Torggata.  Denne 
lekeplassen foreslås plassert innenfor 100meters beltet fra Frierfjorden og samtidig en 
omdisponering fra friluftsområde til lekeplassområde er derfor en del av 
konsekvensutredningen. 
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Temaer som omhandler miljø: 
1. Ras- og skredfare   

I følge ROS-analysen ligger område 10 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 

2. Flomfare og klimaendringer  
I følge ROS-analysen ligger område 10 utenfor områder med spesiell flomfare.   
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor område 10.  
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 10.  
 
Tiltak i bestemmelser: Generelt kravet om at byggearbeider må stoppes opp umiddelbart 
dersom det gjøres funn som kan være av kulturhistorisk verdi. Kulturminnemyndighetene må da 
varsles.  
  

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedsform- og bygningsanalyse er ikke registrert bygg av bevaringsverdig verdi innenfor 
område 10.  
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedsform- og Bygningsanalysen regnes landskapet innenfor område 10 som verdifullt 
og sårbart. Område 10 ligger også ved et viktig overordnet grøntdrag. Det foreslåtte 
lekeplassområdet grenser til et større landskapsområde i vest (ved Bødkerkåsa) som strekker 
seg langs med Frierfjorden. Dette naboområdet er svært verdifullt og et svært sårbart område.  
 
Konsekvensutredningsområde 10 har i dag innslag av privatisering fra tilgrensende 
boligeiendommer i form av gressplen, lysthus/skur og hageavfall. Området er i kommunalt eie.  
 
Sett i sammenheng med at de overordnede landskapstrekkene ivaretas med vegetasjonsdrag 
og god tilgjengelighet til Bødkerkåsa, vil det oppfattes som positivt for allmennheten at området 
opparbeides til lek og at dagens delvis privatiserende bruk opphører.  
 
Tiltak i plan: En opparbeidelse av område 10 må ivareta det overordnede grøntdragets verdi. 
Større trær og andre vegetasjonstrekk innenfor området må bevares. 
  

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at område 10 ligger utenfor gul og rød 
støysone. Det er ikke behov for støyreduserende tiltak. 
 

8. Høyspenning 
Område 10 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 10 ligger vestvendt til ved Frierfjorden. Her er det gode forhold for både sol, lys og 
utsikt.  
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Tema som omhandler samfunn: 
10. Skole- og barnehagekapasitet. 

En utvikling innenfor område 10 vil ikke ha noen innvirkning på skole- og barnehagekapasiteten 
innenfor planområdet da det ikke foreslås som boligområde. 
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Boligområdene omkring område 10 har et underskudd på lekeplasser i forhold til dagens 
situasjon og krav i kommunens vedtekter. Det legges derfor til rette for en lekeplass i området. 
 
Område 10 benyttes, isolert sett, lite eller ikke av barn og unge på Herøya. Området ligger i nær 
tilknytning til større naturområder ved Bødkerkåsa som har stor verdi som lekeområder for barn 
og unge på Herøya. Området ligger også nær en av hovedadkomstene ned til de store tur- og 
badeområdene ved Bødkerkåsa. En lekeplass vil fremheve denne gangforbindelsen og øke 
opplevelsen og bruk av Bødkerkåsa.  
 
For å bygge opp under disse verdiene for lek og fritid, anbefales det å legge til rette for 
lekeplasser i tilknytning til friluftsområdene. Det foreslås i planforslaget at 
konsekvensutredningsområde 10 settes av til lekeplass for barn i området når det nå legges til 
rette for et økt folketall i de omkringliggende områder. 
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
Område 10 ligger langs med en lavt trafikkert boliggate og nær turstier. Turstiene kan benyttes 
som erstatning dersom man ikke ønsker å ferdes i trafikkområder. Området har en høy grad 
trafikksikkerhet og regnes som trygt for barn og unge.   
  

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 10 ligger nær Torggata. Det er per i dag en metrobusslinje som går gjennom 
boligområdene på Herøya og ned Torggata. Det går ingen busslinjer langs med Fjordgata. Med 
bakgrunn i den informasjonen og opplysninger gitt i ”Trafikk og støyanalyse Herøya”, vurderes 
situasjonen for kollektiv transport å være akseptabel.  
Det er per i dag godkjent reguleringsplan for bybane gjennom Herøya Industripark og frem til 
Kanalkrysset. 
 
Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien, deriblant nord for Klevstrandkrysset samtidig med at det settes av arealer til å 
videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Område 10 ligger nær Frierfjorden. Området ligger like ved en av inngangsportene til Frierstien 
som strekker seg langs grøntdragene fra Herøya og videre forbi Versvika og tvers over 
Eidangerhalvøya. Lokalt er det flere steder langs med dette grøntdraget som har høy verdi for 
friluftsformål. Bødkerkåsa (steinstrand) langs med Frierstien og Adminiet er områder med 
opparbeidet friluftsområde. Disse områdene er relativt lett tilgjengelig med stier og øvrig 
opparbeidelse.  
 
Tiltak i plan: Større grøntdrag og andre områder som er viktige for friluftsliv i dag beholdes i 
planen. Det legges inn muligheter for opparbeidelse med økt tilgjengelighet innenfor de viktigste 
friluftslivsområdene. En etablering av lekeplass nær Frierstien med god tilgjengelighet til 
Torggata vil være med på å øke opparbeidelsen av stiens nærområder.  
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
En lekeplass innenfor område 10 har med sin gode tilgjengelighet til Torggata og Frierstien et 
potensial til å bli utformet universelt. Terrenget varierer fra en flate nær Torggata til skrånende 
terreng ned mot Bødkerkåsa. Variasjonene i terreng sett sammen med den relativt store 
størrelsen på området gjør at en lekeplass her kan gi varierte og gode muligheter for 
opparbeidelse til universell utforming. 
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5.12 OMRÅDE 11 OMRÅDE FOR LEK VED DAMGATA 

 
48. Område 11 vist i kommuneplanens arealdel  

 

 
49. Område 11 vist i foreslåtte områderegulering  

 
Planforslaget foreslår å legge til rette for en lekeplass innenfor eiendommen som tidligere 
inneholdt en barnepark ved Damgata. Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanens 
arealdel og 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 
lite, foreslås det å avsette denne eiendommen til lekeplass.  
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Temaer som omhandler miljø: 
1. Ras- og skredfare   

I følge ROS-analysen ligger område 11 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 

2. Flomfare og klimaendringer  
I følge ROS-analysen ligger område 11 utenfor områder med spesiell flomfare.   
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor område 11.  
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 11.  
 
Tiltak i bestemmelser: Generelt krav om at byggearbeider må stoppes opp umiddelbart dersom 
det gjøres funn som kan være av kulturhistorisk verdi. Kulturminnemyndighetene må da varsles.  
  

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedsform- og bygningsanalyse er ikke registrert bygg av bevaringsverdig verdi innenfor 
område 11.  
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedsform- og Bygningsanalysen er landskapet innenfor område 11 verdifullt og et svært 
sårbart område. Område 11 ligger innenfor et bygningsmiljø som representerer mange ulike 
tidsepoker og hadde tidligere viktige funksjoner – en del av det opprinnelige sentrumsområdet 
på Herøya da stedet ble bygget opp omkring 1930. 
 
Konsekvensutredningsområde 11 ligger midt i dette verdifulle bygningsmiljøet.  En 
omdisponering av område 11 fra bolig til lekeområde vil være med på å bevare det opprinnelige 
bygningsmiljøet da lekeområdet ikke skal inneholde noen nye boliger eller bebyggelse. Den 
opprinnelige funksjonen som barnepark vil bli videreført på beste måte i form av lekeplass. Det 
oppfattes som positivt for landskapsbildet at området opparbeides til lek og at dagens planlagte 
arealbruk i kommuneplanen opphører.  
  

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at område 11 ligger utenfor gul og rød 
støysone. Det er ikke behov for støyreduserende tiltak. 
 

8. Høyspenning 
Område 11 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 11 ligger på en eiendom midt i et villaområde. Her er gode forhold for både sol og lys. 
Utsiktsforholdene er moderate.  
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Tema som omhandler samfunn: 
10. Skole- og barnehagekapasitet. 

Område 11 er ikke foreslått som boligområde. En utvikling innenfor område 11 vil ikke ha noen 
innvirkning på skole- og barnehagekapasiteten innenfor planområdet.   
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Boligområdene omkring område 11 har et underskudd på lekeplasser i forhold til dagens 
situasjon og krav i kommunens vedtekter. For å imøtekomme disse er det behov for å legge til 
rette for en lekeplass i dette området. 
 
Område 11 benyttes i dag som lekeplass av barn og unge på Herøya. Det foreslås i 
planforslaget at konsekvensutredningsområde 11 settes av til lekeplass for barn i området når 
det nå legges til rette for et økt folketall i de omkringliggende områder. 
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
Område 11 ligger langs med en lavt trafikkert boliggate. Området har en høy grad 
trafikksikkerhet og regnes som trygt for barn og unge.   
  

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 11 ligger mellom Torggata og Gunnigata. Det er per i dag en metrobusslinje som går 
gjennom boligområdene på Herøya og ned Torggata. Det går ingen busslinjer langs med 
Fjordgata. Med bakgrunn i den informasjonen og opplysninger gitt i ”Trafikk og støyanalyse 
Herøya”, vurderes situasjonen for kollektiv transport å være akseptabel.  
Det er per i dag godkjent reguleringsplan for bybane gjennom Herøya Industripark og frem til 
Kanalkrysset. 
 
Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien, deriblant nord for Klevstrandkrysset samtidig med at det settes av arealer til å 
videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. Busstopp i Gunnigata løses ved 
busstopp i gata uten spesiell tilrettelegging for budd.  
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Område 11 ligger midt i boligområdene på Herøya. Boligområdene ligger i nærhet til større 
friluftlivsområder mot Frierfjorden. Tilgjengeligheten til grønnstruktur, turområder og friområder 
fra område 11 regnes derfor som god.   
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
En lekeplass innenfor område 11 har med sitt flate terreng og sin eksisterende opparbeidelse til 
lekeområde gir et potensial til å bli utformet universelt. 
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5.13 OMRÅDE 12 SENTRUMSOMRÅDER VED GUNNIGATA 

 
50. Område 12 vist i kommuneplanens arealdel og i foreslåtte områderegulering  

 

 
51. Område 12 vist i foreslåtte områderegulering  

 
Planforslaget foreslår å legge til rette for sentrumsområder på eiendommene som ligger nær 
krysset Gunnigata x Sam Eydesgate. Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanens 
arealdel. I dag benyttes eiendommene til boliger i kombinasjon med sentrumsrelatert næring 
som kiosk og frisør. Området er deler av det opprinnelige lokalsenteret på Herøya da stedet ble 
bygget opp rundt 1930. Eiendommene har hatt mer eller mindre sentrumsfunksjoner frem til i 
dag.  
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Temaer som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
I følge ROS-analysen ligger område 12 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 

2. Flomfare og klimaendringer  
I følge ROS-analysen ligger område 12 utenfor områder med spesiell flomfare.   
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor område 12.  
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 12.  
 
Tiltak i bestemmelser: Generelt kravet om at byggearbeider må stoppes opp umiddelbart 
dersom det gjøres funn som kan være av kulturhistorisk verdi. Kulturminnemyndighetene må da 
varsles.  
  

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedsform- og bygningsanalyse er det ikke registrert bygg av bevaringsverdig verdi 
innenfor område 12.  
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedsform- og Bygningsanalysen er landskapet innenfor område 12 verdifullt og et svært 
sårbart område. De delene av konsekvensutredningsområde 12 som ligger vest for Gunnigata 
er en del av et bygningsmiljø som representerer mange ulike tidsepoker og hadde tidligere 
viktige funksjoner – en del av det opprinnelige sentrumsområdet på Herøya da stedet ble 
bygget opp omkring 1930. 
 
En omdisponering av område 12 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. 
 

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at område 12 ligger delvis innenfor gul 
støysone. Det er behov for støyreduserende tiltak i form av støydemping i fasade og gjennom 
plassering av oppholdsarealer utendørs i støyfrie områder.. 
 

8. Høyspenning 
Område 12 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 12 ligger midt i et villaområde. Her er gode forhold for både sol og lys. 
Utsiktsforholdene er moderate.  
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Tema som omhandler samfunn: 
10. Skole- og barnehagekapasitet. 

Område 12 har et potensial til å romme flere boliger. Økning av boliger i dette områder er av så 
liten betydning at det ikke vil få store samfunnsmessige konsekvenser for Herøya sitt lokalmiljø. 
Allikevel må skolens kapasitet sees i sammenheng med utbyggingen på lik linje som øvrige 
boligutbygginger innenfor planområdet. 
 
Da barnehager i hele kommunen kan benyttes av befolkningen innenfor planområdet, vil det 
ikke i samme grad føre til konsekvenser ved en boligutbygging innenfor område 12. Det må 
allikevel sørges for at barnehagekapasiteten innenfor kommunens grenser er god nok for å ta i 
mot en økning av barn i førskolealder innenfor området.  
 
Tiltak i bestemmelser: Dokumentasjonskrav i planbestemmelsene om at tilfredsstillende 
skolekapasitet må være løst innenfor gjeldende skolekrets før boliger innenfor området kan tas i 
bruk.  
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 12 ligger nær skogspartier på Kirkeåsen og nær en foreslått lekeplass i Damgata. Sett 
ut i fra dagens situasjon er det liten kapasitet på lekeplasser innenfor villaområdene på Herøya. 
Det er derfor nødvendig at utbygging av boliger innenfor sentrumsområdene medfører en 
utvikling av nærlekeplass innenfor sentrumsområdet.  
 
Tiltak i bestemmelser: Krav om at tilfredsstillende lekeanlegg for barn og unges må være 
opparbeidet på egnet areal fortrinnsvis innenfor område avsatt til sentrumsformål, før det kan 
gis igangsettingstillatelse for boliger innenfor området.  
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
En utbygging innenfor område 12 vil medføre en økt befolkning på Herøya. Dersom ingen tiltak 
gjøres med trafikksikkerheten på Herøyaveien og i Fjordgata, vil risikonivået i trafikkbildet for all 
ferdsel på Herøya øke. Dette gir en betydelig negativ konsekvens for trafikksikkerheten og en 
trygg skoleveg.  
 
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 område 12 og Klevstrand skole vil senke risikonivået i trafikken. 
 
Tiltak i bestemmelser: Krav om at tilfredsstillende anlegg for barn og unges skoleveg må være 
opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for boliger innenfor området.  
 

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 12 ligger omkring Gunnigata. Det er nærhet til Herøyaveien og Bakkedammen. Det er 
per i dag metrobusslinjer langs med Herøyaveien med stoppeplass ved Bakkedammen. Det går 
også en busslinje fra Bakkedammen, gjennom Gunnigata og ned Torggata. Denne busslinjen 
bør kunne stoppe omkring arealer som foreslås avsatt til sentrumsområde. For øvrig går det 
ingen busselinjer langs med Fjordgata.  
 
Med bakgrunn i den informasjonen og opplysninger gitt i ”Trafikk og støyanalyse Herøya”, 
vurderes situasjonen for kollektiv transport å være akseptabel. En utbygging med lokalsenter 
innenfor område 12, vil etterspørselen etter et godt busstilbud i området øke, og det kan bli 
etablert et økt busstilbud og øvrige kollektive tilbud (som for eksempel bane) langs med 
Fjordgata og Herøyaveien. Det er per i dag godkjent reguleringsplan for bybane gjennom 
Herøya Industripark og frem til Kanalkrysset. 
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Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien og gjennom SamEydesgate/Gunnigata/Torggata samtidig med at det settes av 
arealer til å videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Område 12 ligger nær Kirkeåsen og Bakkedammen, og ligger i en gangbar avstand fra større 
friluftsområder ved Frierfjorden og Gunnekleivfjorden.  
 
Tiltak i planbestemmelser: Ingen spesielle tiltak i bestemmelsene angående opparbeidelse av 
grønnstruktur. 
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
Område 12 som sentrumsområde har et potensial til å bli utviklet til et godt område for universell 
utforming. Det er ingen store terrengmessige hindringer for en god opparbeidelse utomhus, og 
et slikt transformasjonsområde har alle muligheter til å bli opparbeidet med bebyggelse som 
tilfredsstiller alle krav til universell utforming både utendørs og innendørs. 
 
Tiltak i planbestemmelser: Krav om at området skal være opparbeidet i tråd med prinsipper om 
universell utforming. Dette gjelder alle fellesområder ute og prosentvise deler av 
bygningsmassen for øvrig. Alle publikumsrettede bygg skal være universelt utformet. 



Side 107 av 125 

5.14 OMRÅDE 13 KOMBINERT OMRÅDE FOR BOLIG OG NÆRING SYD FOR BAKKEDAMMEN 

 
52. Område 13a og 13b vist i kommuneplanens arealdel  

 

 
53. Område 13 vist i foreslåtte områderegulering 

I planforslaget foreslås det 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. De søndre delene av 
område 13 er i dag avsatt til landbruks, natur og friluftsområde (LNF-område) i 
kommuneplanens arealdel. Planforslaget foreslår å legge til rette for nærings- og 
boligbebyggelse på deler av dette LNF-området.  
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Temaer som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
I følge ROS-analysen ligger område 13 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 

2. Flomfare og klimaendringer  
I følge ROS-analysen ligger område 13 utenfor områder med spesiell flomfare.   
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor område 13.  
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
Det er registrert teinalderboplass innenfor område 13.  
 
Tiltak i bestemmelser: Båndleggingssone rundt funn med tilhørende reguleringsbestemmelser 
for å sikre hensynet til kulturminnet. 
  

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedsform- og bygningsanalyse er det ikke registrert bygg av bevaringsverdig verdi 
innenfor område 13.  
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedsform- og Bygningsanalysen er landskapet innenfor område 13a mindre verdifullt og 
et mindre sårbart område. Område 13b er bebygget med enkelte eneboliger som er verdifulle 
for Herøya som sted, men allikevel vil hele arealet tåle godt å bli bebygget med ny bebyggelse. 
Stedsform- og bygningsanalysen peker også på at område 13 ligger sentralt i det overordnede 
vegetasjonsdraget fra Skrapeklevkrysset og nordover forbi Bakkedammen. Det anbefales i 
analysen at området omdisponeres og benyttes til større leilighetsbyggeri i tråd med hybelhuset 
ved Bakkedammen sine dimensjoner. Videre må det overordnede vegetasjonsdragets karakter 
ivaretas. 
 

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at område 13 ligger innenfor gul støysone 
og delvis innenfor rød støysone. Det er behov for støyreduserende tiltak i form av støydemping i 
fasade og gjennom plassering av oppholdsarealer i støyfrie områder. 
 

8. Høyspenning 
Område 13 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 13 ligger øst for en åsrygg og vest for kleivene opp mot Stridsklev. Her er det relativt 
greie forhold for sol og lys. Utsiktsforholdene er moderate.  
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Tema som omhandler samfunn: 
10. Skole- og barnehagekapasitet. 

Område 13 har et potensial til å romme boliger. Økning av boliger i dette området vil få noen 
samfunnsmessige konsekvenser i Herøya sitt lokalmiljø. Skolens kapasitet må sees i 
sammenheng med utbyggingen på lik linje som øvrige boligutbygginger innenfor planområdet. 
Med bakgrunn i at Klevstrand skole ser det som positivt å få sitt elevtall økt, regnes det som en 
positiv konsekvens at folketallet øker innenfor området. 
 
Da barnehager i hele kommunen kan benyttes av befolkningen innenfor planområdet, vil det 
ikke i samme grad føre til konsekvenser ved en boligutbygging innenfor område 13. Det må 
allikevel sørges for at barnehagekapasiteten innenfor kommunens grenser er god nok for å ta i 
mot en økning av barn i førskolealder innenfor området.  
 
Tiltak i bestemmelser: Dokumentasjonskrav i planbestemmelsene om at tilfredsstillende 
skolekapasitet må være løst innenfor gjeldende skolekrets før boliger innenfor området kan tas i 
bruk.  
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 13 ligger nær Bakkedammen og i umiddelbar nærhet til en foreslått lekeplass mellom 
Buchasveg og Herøyaveien der det tidligere var anlagt en hoppbakke. Sett ut i fra dagens 
situasjon er det liten kapasitet på lekeplasser innenfor villaområdene på Herøya. Det er derfor 
nødvendig at utbygging av boliger medfører en opparbeidelse av lekeplasser i nærområdet. 
 
Tiltak i bestemmelser: Krav om at tilfredsstillende lekeanlegg for barn og unge må være 
opparbeidet på egnet areal fortrinnsvis innenfor område for lek mellom Buchasveg og 
Herøyaveien før det kan gis igangsettingstillatelse for boliger innenfor området.  
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
En utbygging innenfor område 13 vil medføre en økt befolkning på Herøya. Dersom ingen tiltak 
gjøres med trafikksikkerheten på Herøyaveien og i Fjordgata, vil risikonivået i trafikkbildet for all 
ferdsel på Herøya øke. Dette gir en betydelig negativ konsekvens for trafikksikkerheten og en 
trygg skoleveg.  
 
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 område 13 og Klevstrand skole vil senke risikonivået i trafikken. 
 
Det er videre lagt til rette for avkjørselssaneringer og gode kryssinger av Herøyaveien. 
 
Tiltak i bestemmelser: Dokumentasjonskrav om tilfredsstillende skoleveg før det kan gis 
igangsettingstillatelse for boliger innenfor området.  
 

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 13 ligger ved Herøyaveien og Bakkedammen. Det er per i dag metrobusslinjer langs 
med Herøyaveien med stoppeplass ved Bakkedammen. Det går også en busslinje fra 
Bakkedammen, gjennom Gunnigata og ned Torggata. Denne busslinjen bør kunne stoppe 
omkring arealer som foreslås avsatt til sentrumsområde. For øvrig går det ingen busselinjer 
langs med Fjordgata.  
 
Med bakgrunn i den informasjonen og opplysninger gitt i ”Trafikk og støyanalyse Herøya”, 
vurderes situasjonen for kollektiv transport å være akseptabel. En utbygging med næring og 
boliger innenfor område 13, vil øke etterspørselen etter et godt busstilbud i området, og det kan 
bli etablert et økt busstilbud og øvrige kollektive tilbud (som for eksempel bane) langs med 
Fjordgata og Herøyaveien. Det er per i dag godkjent reguleringsplan for bybane gjennom 
Herøya Industripark og frem til Kanalkrysset. 
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Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien og gjennom SamEydesgate/Gunnigata/Torggata samtidig med at det settes av 
arealer til å videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Område 13 ligger nær Bakkedammen, og ligger i en gangbar avstand fra større friluftsområder 
ved Frierfjorden og Gunnekleivfjorden.  
 
Tiltak i planbestemmelser: Ingen spesielle tiltak i bestemmelsene angående opparbeidelse av 
grønnstruktur. 
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
Område 13 som kombinert næring- og boligområde har et potensial til å bli utviklet til et godt 
område for universell utforming. Det er ingen terrengmessige hindringer for en god 
opparbeidelse utomhus, og et slikt transformasjonsområde har alle muligheter til å bli 
opparbeidet med bebyggelse som tilfredsstiller alle krav til universell utforming både utendørs 
og innendørs. 
 
Tiltak i planbestemmelser: Krav om at området skal være opparbeidet i tråd med prinsipper om 
universell utforming. Dette gjelder alle fellesområder ute og prosentvise deler av 
bygningsmassen for øvrig. Alle publikumsrettede bygg skal være universelt utformet  
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5.15 OMRÅDE 14, BYGGEOMRÅDE FOR 10 BOLIGER I FRIERBAKKEN  
 

 
54. Område 14 vist i kommuneplanens arealdel  

 

   
55. Område 14 vist i foreslåtte områderegulering 
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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. 
 
Temaer som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
I følge ROS-analysen ligger område 14 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 

2. Flomfare og klimaendringer  
I følge ROS-analysen ligger område 14 utenfor områder med spesiell flomfare.   
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor område 14.  
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 14.  
 
Tiltak: Generelt krav om at byggearbeider må stoppes opp umiddelbart dersom det gjøres funn 
som kan være av kulturhistorisk verdi. Kulturminnemyndighetene må da varsles. 
   

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedsform- og bygningsanalyse er det registrert ett bygg av bevaringsverdig verdi 
innenfor område 14.  
 
Tiltak i plan: Hensynssone bevaring kulturmiljø (kode 570) legges over eiendommen i tillegg til 
at hovedbygget på eiendommen får tykk strek for bevaring av bygg. 
Tiltak i planbestemmelser: Krav om bevaring av bebyggelsens fasade og arkitektur i tillegg til 
vern om eiendommens karakter for øvrig. 
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedsform- og Bygningsanalysen har landskapet innenfor område 14 verdi som et 
verdifullt og sårbart område. Tilgrensende kalkskråning ned mot Frierfjorden verdisettes som 
svært verdifullt og et svært sårbart område. 
 
Tiltak i plan: Eksisterende bebyggelse innenfor området foreslås å bli værende. Ved tilbygg og 
nybygg må forholdet til omkringliggende landskap tas hensyn til. Det er lagt inn en byggegrense 
som ivaretar en grønn silhuett av omkring den eksisterende bebyggelsen. 
  

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at område 14 ligger delvis innenfor gul 
støysone. Det er ikke behov for støyreduserende tiltak foruten at uteoppholdsarealer legges i 
stille soner. 
 

8. Høyspenning 
Område 14 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 14 ligger vestvendt til ved Frierfjorden. Her er det gode forhold for både sol, lys og 
utsikt.  
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Tema som omhandler samfunn: 
10. Skole- og barnehagekapasitet. 

Område 14 har ikke noe potensial til å romme flere enn eksisterende antall boliger. En utvikling 
innenfor disse eiendommene vil ikke ha noen innvirkning på skole- og barnehagekapasiteten 
innenfor planområdet.   
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 14 er boligeiendommer som benyttes lite eller ikke av barn og unge på Herøya sett bort 
i fra de barn som eventuelt hører til eiendommene. Det er i planforslaget foreslått en lekeplass i 
bunnen av Frierbakken (konsekvensutredningsområde 10) Denne lekeplassen vil ivareta 
eiendommenes behov for tilfredsstillende lekeområde. 
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
Område 14 har ikke noe potensial til å romme flere enn eksisterende antall boliger. En utvikling 
innenfor denne eiendommen vil ikke ha noen innvirkning på trafikksikkerheten innenfor 
planområdet.   
 
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 område 8 og Klevstrand skole vil senke risikonivået i trafikken. 
 
En flytting av skolen til området rundt Herøyahuset gir skolebarn innenfor område 14 en trygg 
skoleveg som skåner dem fra å måtte krysse Herøyaveien og Fjordgata. 
  

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 14 ligger nær Torggata. Det er per i dag metrobusslinjer langs med Herøyaveien med 
stoppeplass rett nord for Klevstrandkrysset og en metrobusslinje som går gjennom 
boligområdene på Herøya og ned Torggata. Det går ingen busslinjer langs med Fjordgata. Med 
bakgrunn i den informasjonen og opplysninger gitt i ”Trafikk og støyanalyse Herøya”, vurderes 
situasjonen for kollektiv transport å være akseptabel.  
Det er per i dag godkjent reguleringsplan for bybane gjennom Herøya Industripark og frem til 
Kanalkrysset. 
 
Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien og i stopp i Gunnigata/Torggata samtidig med at det settes av arealer til å 
videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Område 14 ligger i 100-metersbeltet nær Frierfjorden. Frierbakken ligger ved en av 
inngangsportene til Frierstien. Frierstien går langs grøntdragene fra Herøya og videre forbi 
Versvika og tvers over Eidangerhalvøya. Lokalt er det flere steder langs med dette grøntdraget 
som har høy verdi for friluftsformål. Bødkerkåsa (steinstrand) langs med Frierstien og Adminiet 
er områder med opparbeidet friluftsområde. Disse områdene er relativt lett tilgjengelig med stier 
og øvrig opparbeidelse. Arealene ved utløpet av Kanalen er opparbeidet som en 
møteplass/brygge.  
 
Tiltak i plan: Større grøntdrag og andre områder som er viktige for friluftsliv i dag beholdes i 
planen. Det legges inn muligheter for opparbeidelse med økt tilgjengelighet innenfor de viktigste 
friluftslivsområdene. Frierstien går på nedsiden av skrenten vest for område 14. Boligene ligger 
ikke til hinder for bruk og utvikling av Frierstien. 
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
Område 14 består av ti eksisterende eneboliger. Eneboligene kan ha et potensial til å bli 
utformet universelt.  
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5.16 OMRÅDE 15, BOLIGOMRÅDE VEST FOR NATURRESERVATET I VERSVIKA  

 
56. Område 15 vist i kommuneplanens arealdel  

 

   
57. Område 15 vist i foreslåtte områderegulering 

 
Planforslaget foreslår å legge til rette for å beholde en eksisterende boligeiendom med to 
bruksenheter i åsryggen bakenfor Versvika. Eiendommen er avsatt til boligformål i 
kommuneplanens arealdel. Eiendommen er en del av konsekvensutredningen da den ligger 
innenfor 100meters beltet fra Frierfjorden samtidig med at den grenser opp til naturreservatet i 
Versvika. 
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Temaer som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
I følge ROS-analysen ligger område 15 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 

2. Flomfare og klimaendringer  
I følge ROS-analysen ligger område 15 utenfor områder med spesiell flomfare.   
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor de bebygde arealene innenfor eiendommen 
til område 15. Det er derimot områder av nasjonal interesse (A-områder) i de ukultiverte delene 
av eiendommen og i de omkringliggende skråningene. Naturreservatet i Versvika ligger 
umiddelbart rett øst for eiendommen. Det er blant annet funn av orkideer innenfor 
naturreservatet. 
 
I kommuneplanens arealdel er større deler av områdene som regnes som A-områder, avsatt til 
byggeformål for bolig. Planforslaget foreslår en innskrenking av disse byggeområdene slik at 
kun tunet med omkringliggende bebyggelse står igjen som byggeområde. 
 
Tiltak i plan: Sone for bevaring naturmiljø (kode 570) over A-områder.  
Tiltak i bestemmelser: Ingen byggetiltak tillates innenfor sone for bevaring av naturmiljø.  
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 15.  
 
Tiltak: Generelt krav om at byggearbeider må stoppes opp umiddelbart dersom det gjøres funn 
som kan være av kulturhistorisk verdi. Kulturminnemyndighetene må da varsles. 
   

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedsform- og bygningsanalyse er det ikke registrert bygg av bevaringsverdig verdi 
innenfor område 15.  
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedsform- og Bygningsanalysen har landskapet innenfor område 15 verdi som et svært 
verdifullt og svært sårbart område.  
 
Tiltak i plan: Eksisterende bebyggelse innenfor området foreslås å bli værende. Ved tilbygg og 
nybygg må forholdet til omkringliggende landskap tas hensyn til. Det er lagt inn en byggegrense 
som ivaretar en grønn silhuett av omkring den eksisterende bebyggelsen. 
  

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at område 15 ligger utenfor gul og rød 
støysone. Det er ikke behov for støyreduserende tiltak. 
 

8. Høyspenning 
Område 15 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 15 ligger vestvendt til ved Frierfjorden. Her er det gode forhold for både sol, lys og 
utsikt.  
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Tema som omhandler samfunn: 
10. Skole- og barnehagekapasitet. 

Område 15 har ikke noe potensial til å romme flere enn eksisterende antall boliger. En utvikling 
innenfor disse eiendommene vil ikke ha noen innvirkning på skole- og barnehagekapasiteten 
innenfor planområdet.   
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 15 benyttes lite eller ikke av barn og unge på Herøya sett bort i fra de barn som 
eventuelt hører til eiendommene. Det er i planforslaget foreslått en lekeplass i bunnen av 
Frierbakken (konsekvensutredningsområde 10) Denne lekeplassen vil ivareta eiendommenes 
behov for tilfredsstillende lekeområde. 
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
Område 15 har ikke noe potensial til å romme flere enn eksisterende antall boliger. En utvikling 
innenfor denne eiendommen vil ikke ha noen innvirkning på trafikksikkerheten innenfor 
planområdet.   
 
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 område 8 og Klevstrand skole vil senke risikonivået i trafikken. 
 
En flytting av skolen til området rundt Herøyahuset gir skolebarn innenfor område 15 en trygg 
skoleveg som skåner dem fra å måtte krysse Herøyaveien og Fjordgata. 
  

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 15 ligger i en gangavstand til Gunnigata/Torggata. Det er per i dag metrobusslinjer 
langs med Herøyaveien med stoppeplass rett nord for Klevstrandkrysset og en metrobusslinje 
som går gjennom boligområdene på Herøya og ned Torggata. Det går ingen busslinjer langs 
med Fjordgata. Med bakgrunn i den informasjonen og opplysninger gitt i ”Trafikk og støyanalyse 
Herøya”, vurderes situasjonen for kollektiv transport å være akseptabel.  
Det er per i dag godkjent reguleringsplan for bybane gjennom Herøya Industripark og frem til 
Kanalkrysset. 
 
Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien og i stopp i Gunnigata/Torggata samtidig med at det settes av arealer til å 
videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Område 15 ligger i 100-metersbeltet nær Frierfjorden. Frierstien går på nedsiden av skrenten 
vest for område 15. Frierstien går langs grøntdragene fra Herøya og videre forbi Versvika og 
tvers over Eidangerhalvøya. Lokalt er det flere steder langs med dette grøntdraget som har høy 
verdi for friluftsformål. Bødkerkåsa (steinstrand) langs med Frierstien er områder med 
opparbeidet friluftsområde som er relativt lett tilgjengelig med stier og øvrig opparbeidelse.  
 
Tiltak i plan: Større grøntdrag og andre områder som er viktige for friluftsliv i dag beholdes i 
planen. Det legges inn muligheter for opparbeidelse med økt tilgjengelighet innenfor de viktigste 
friluftslivsområdene. Boligene innenfor område 15 ligger ikke til hinder for bruk og utvikling av 
Frierstien. 
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
Område 15 består av to eksisterende eneboliger. Eneboligene kan ha et potensial til å bli 
utformet universelt.  
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5.17 OMRÅDE 16 KOMBINERT BYGGEOMRÅDE VEST FOR NATURRESERVATET I SKRAPEKLEV  
 

 
58. Område 16 vist i kommuneplanens arealdel  

 

  
59. Område 16 vist i foreslåtte områderegulering  

 
Planforslaget foreslår å legge til rette for å beholde eksisterende byggeområde vest for 
naturreservatet i Skrapeklev. Eiendommen er avsatt til næringsformål i kommuneplanens 
arealdel. Eiendommen er en del av konsekvensutredningen da den grenser opp til 
naturreservatet i Skrapeklev og at det foreslås en endring av bruk fra næringsformål til 
kombinert næring og trafo.  
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Temaer som omhandler miljø: 

1. Ras- og skredfare   
I følge ROS-analysen ligger område 16 delvis innenfor en skrent med spesiell fare for ras og 
skredfare.   
 
Tiltak i plan: Den delen av området som ligger innenfor fareområde for ras og skredfare er 
avsatt med faresone ras og skredfare (kode 310). 
Tiltak i bestemmelser: Ingen utbyggingstiltak innenfor faresone ras og skredfare kan godkjennes 
uten at det vises til skredsikringstiltak i bygg eller terreng som fjerner risikoen for ras og skred. 
 

2. Flomfare og klimaendringer  
I følge ROS-analysen ligger område 16 utenfor områder med spesiell flomfare.   
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor de bebygde arealene innenfor eiendommen 
til område 16. Det er derimot områder av nasjonal interesse (A-områder) i de bakenforliggende 
skråningene. Naturreservatet iSkrapeklev ligger umiddelbart rett vest for eiendommen.  
 
Tiltak i bestemmelser: Dokumentasjonskrav om at byggetiltak innenfor område 16 ikke påvirker 
verdiene i naturreservat Skrapeklev i negativ grad. 
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 16.  
 
Tiltak: Generelt krav om at byggearbeider må stoppes opp umiddelbart dersom det gjøres funn 
som kan være av kulturhistorisk verdi. Kulturminnemyndighetene må da varsles. 
   

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedsform- og bygningsanalyse er det ikke registrert bygg av bevaringsverdig verdi 
innenfor område 16.  
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedsform- og Bygningsanalysen har landskapet innenfor område 16 verdi som et 
verdifullt og sårbart område.  
 
Tiltak i plan: Eksisterende bebyggelse innenfor området foreslås å bli værende. Ved tilbygg og 
nybygg må forholdet til omkringliggende landskap tas hensyn til. 
  

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at område 16 ligger delvis innenfor gul 
støysone.  
 
Tiltak i bestemmelser: Støyreduserende tiltak må utføres i fasade. 
 

8. Høyspenning 
Område 16 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 16 ligger sydvendt mot øvrig bebyggelse på Skrapeklev. Her er det moderate forhold 
for både sol, lys og utsikt.  
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Tema som omhandler samfunn: 
10. Skole- og barnehagekapasitet. 

Område 16 har ikke noe potensial til å inneholde boliger. En utvikling innenfor denne 
eiendommen vil ikke ha noen innvirkning på skole- og barnehagekapasiteten innenfor 
planområdet.   
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 16 benyttes ikke av barn og unge på Herøya. 
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
Område 16 har ikke noe potensial utover dagens bruk til næringsformål med et tillegg i at 
området avsettes til transformator. En utvikling innenfor denne eiendommen vil ikke ha noen 
innvirkning på trafikksikkerheten innenfor planområdet.   
  

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 16 ligger i en gangavstand til Herøyaveien og Skrapeklevkrysset. Det er per i dag 
metrobusslinjer langs med Herøyaveien med stoppeplass rett nord for Skrapeklevkrysset og en 
metrobusslinje som går gjennom boligområdene på Herøya og ned Torggata. Det går ingen 
busslinjer langs med Fjordgata. Med bakgrunn i den informasjonen og opplysninger gitt i 
”Trafikk og støyanalyse Herøya”, vurderes situasjonen for kollektiv transport å være akseptabel.  
 
Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien og i stopp i Gunnigata/Torggata samtidig med at det settes av arealer til å 
videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Den foreslåtte arealdisponeringen for område 16 verken hindrer eller gir potensial for økt 
friluftslivsbruk. Området ligger i bunn av en skråning med god forbindelse til gater frem til større 
grøntdrag på Herøya for øvrig og Hovet (boligområde i øst).  
 
Tiltak i plan: Større grøntdrag og andre områder som er viktige for friluftsliv i dag beholdes i 
planen. Det legges inn muligheter for opparbeidelse med økt tilgjengelighet innenfor de viktigste 
friluftslivsområdene.  
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
Område 16 kan ha et potensial til å bli utformet universelt.  
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5.18 OMRÅDE 17, KOMBINERT BYGGEOMRÅDE FOR FORRETNING/KONTOR/TJENESTYTING VED 
SKRAPEKLEV  

 
60. Område 17 vist i kommuneplanens arealdel  

 

  
61. Område 17 vist i foreslåtte områderegulering  

Planforslaget foreslår å legge til rette for å beholde eksisterende byggeområde øst for 
Skrapeklevkrysset/Herøyaveien. Eiendommen er avsatt til næringsformål i kommuneplanens 
arealdel. Eiendommen er en del av konsekvensutredningen da den det foreslås en endring av 
bruk fra næringsformål til kombinert forretning, kontor og tjenesteyting.  
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Temaer som omhandler miljø: 
1. Ras- og skredfare   

I følge ROS-analysen ligger område 17 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 

2. Flomfare og klimaendringer  
I følge ROS-analysen ligger område 17 utenfor områder med spesiell flomfare.   
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor område 17.   
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 17.  
 
Tiltak: Generelt krav om at byggearbeider må stoppes opp umiddelbart dersom det gjøres funn 
som kan være av kulturhistorisk verdi. Kulturminnemyndighetene må da varsles. 
   

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedsform- og bygningsanalyse er det ikke registrert bygg av bevaringsverdig verdi 
innenfor område 17.  
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedsform- og Bygningsanalysen har landskapet innenfor område 17 verdi som et 
mindre verdifullt og mindre sårbart område.  
 
Tiltak i plan: Det foreslås å legge til rette for ny bebyggelse innenfor området. Bygg med større 
volum og byggehøyder enn eksisterende bebyggelse anbefales. Byggehøyde 3 etasjer med 
inntrukket 4.etasje (maks kote 56) 
Tiltak i bestemmelser: Krav om detaljreguleringsplan ved større tiltak utover tilbygg til 
eksisterende bebyggelse. 
  

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at område 17 ligger delvis innenfor gul 
støysone.  
 
Tiltak i bestemmelser: Støyreduserende tiltak må utføres i fasade.  
 

8. Høyspenning 
Område 17 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 17 ligger på et flatt parti like ved Skrapeklevkrysset. Her er det moderate forhold for 
både sol, lys og utsikt.  
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Tema som omhandler samfunn: 
10. Skole- og barnehagekapasitet. 

Område 17 har ikke noe potensial til å inneholde boliger. En utvikling innenfor denne 
eiendommen vil ikke ha noen innvirkning på skole- og barnehagekapasiteten innenfor 
planområdet.   
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 17 benyttes ikke av barn og unge på Herøya. 
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
Område 17 ligger i en oversiktelig avstand fra Skrapeklevkrysset. Eiendommen ligger som nabo 
til Skrapeklev barnehage. Trafikkavvikling til område 17 på påses å skje på en forsvarlig måte i 
forhold til barnehagens drift.  
  

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 17 ligger i en gangavstand til Herøyaveien og Skrapeklevkrysset. Det er per i dag 
metrobusslinjer langs med Herøyaveien med stoppeplass rett nord for Skrapeklevkrysset og en 
metrobusslinje som går gjennom boligområdene på Herøya og ned Torggata. Det går ingen 
busslinjer langs med Fjordgata. Med bakgrunn i den informasjonen og opplysninger gitt i 
”Trafikk og støyanalyse Herøya”, vurderes situasjonen for kollektiv transport å være akseptabel.  
 
Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien og i stopp i Gunnigata/Torggata samtidig med at det settes av arealer til å 
videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Den foreslåtte arealdisponeringen for område 18 verken hindrer eller gir potensial for økt 
friluftslivsbruk. Området ligger i bunn av en skråning med god forbindelse til gater frem til større 
grøntdrag på Herøya for øvrig og Hovet (boligområde i øst).  
 
Tiltak i plan: Større grøntdrag og andre områder som er viktige for friluftsliv i dag beholdes i 
planen. Det legges inn muligheter for opparbeidelse med økt tilgjengelighet innenfor de viktigste 
friluftslivsområdene.  
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
Område 17 har et potensial til å bli utformet universelt både med tanke på terreng og at 
eiendommen har potensial til å transformeres. 
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5.19 OMRÅDE 18 BYGGEOMRÅDE FOR OFFENTLIG/PRIVAT TJENESTEYTING BARNEHAGE VED 
SKRAPEKLEV  

 

 
62. Område 18 vist i kommuneplanens arealdel og i foreslåtte områderegulering  

 

  
63. Område 18 vist i foreslåtte områderegulering  

 
Planforslaget foreslår å legge til rette for å utvide eksisterende byggeområde for barnehage øst 
for Skrapeklevkrysset/ Herøyaveien. Området er avsatt til grøntområde i kommuneplanens 
arealdel. Området er en del av konsekvensutredningen da det i planforslaget foreslås å 
innlemme området til å bli en del av Skrapeklev barnehage. 
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Temaer som omhandler miljø: 
1. Ras- og skredfare   

I følge ROS-analysen ligger område 18 utenfor områder med spesiell fare for ras og skredfare.   
 

2. Flomfare og klimaendringer  
I følge ROS-analysen ligger område 18 utenfor områder med spesiell flomfare.   
 

3. Biologisk mangfold  
I følge registreringer av biologisk mangfold og informasjon i Grønn plakat, er det ikke registrert 
noen funn av regional eller nasjonal verdi innenfor område 18.   
 

4. Kulturmiljø – eldre tids kulturminner  
I følge rapport om kulturhistoriske registreringer, er det ikke registrert noen funn innenfor 
område 18.  
 
Tiltak: Generelt krav om at byggearbeider må stoppes opp umiddelbart dersom det gjøres funn 
som kan være av kulturhistorisk verdi. Kulturminnemyndighetene må da varsles. 
   

5. Kulturmiljø – nyere tids kulturminner  
I følge Stedsform- og bygningsanalyse er det ikke registrert bygg av bevaringsverdig verdi 
innenfor område 18.  
 

6. Landskapsbilde 
I følge Stedsform- og Bygningsanalysen har landskapet innenfor område 18 verdi som et 
mindre verdifullt og mindre sårbart område.  
 
Tiltak i plan: Det foreslås å legge til rette for barnehage innenfor området.  
Tiltak i bestemmelser: Krav om detaljreguleringsplan ved større tiltak utover tilbygg til 
eksisterende bebyggelse. 
  

7. Støyforurensning 
Støysonekart i trafikk- og støyanalyse Herøya viser at område 18 ligger utenfor gul og rød 
støysone.  
 

8. Høyspenning 
Område 18 er ut i fra dagens situasjon ikke berørt av høyspenningsledninger.  
  

9. Sol, lys og utsiktforhold 
Område 18 ligger på et flatt parti like syd for Skrapeklev barnehage. Her er det moderate forhold 
for både sol, lys og utsikt.  
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Tema som omhandler samfunn: 
10. Skole- og barnehagekapasitet. 

Område 18 har ikke noe potensial til å inneholde boliger. En utvikling innenfor denne 
eiendommen vil ha positiv innvirkning på barnehagekapasiteten innenfor planområdet da tiltaket 
legger til rette for en større barnehage.   
 

11. Barn og unge – lek og fritid. 
Område 18 benyttes lite av barn og unge på Herøya. En omdisponering av området øker 
tilretteleggingen for lek i området. Område 18 har potensial til å nyttes til lek av barn og unge 
utenom åpningstidene til barnehagedriften. Det er lagt til rette for et nærmiljøanlegg syd for 
område 18. Opparbeidelse av nærmiljøanlegget bør skje i sammenheng med utvidelse av 
barnehagens arealer. 
 

12. Trafikksikkerhet, trygg skoleveg. 
Område 18 ligger som nabo til Skrapeklev barnehage. Trafikkavvikling til barnehagen må skje 
på en forsvarlig måte i forhold til barnehagens drift.  
  

13. Kollektiv transport. Nærhet til kollektive linjer. 
Område 18 ligger i en gangavstand til Herøyaveien og Skrapeklevkrysset. Det er per i dag 
metrobusslinjer langs med Herøyaveien med stoppeplass rett nord for Skrapeklevkrysset og en 
metrobusslinje som går gjennom boligområdene på Herøya og ned Torggata. Det går ingen 
busslinjer langs med Fjordgata. Med bakgrunn i den informasjonen og opplysninger gitt i 
”Trafikk og støyanalyse Herøya”, vurderes situasjonen for kollektiv transport å være akseptabel.  
 
Tiltak i plan: Det settes av arealer til bussholdeplasser på egnede steder langs med 
Herøyaveien og i stopp i Gunnigata/Torggata samtidig med at det settes av arealer til å 
videreføre bybanen fra Kanalkrysset og gjennom Fjordgata. 
 

14. Friluftsliv. Tilgjengelighet til grønnstruktur, turområder og friområder. 
Den foreslåtte arealdisponeringen for område 18 verken hindrer eller gir potensial for økt 
friluftslivsbruk. Området har god forbindelse til gater frem til større grøntdrag på Herøya for 
øvrig og Hovet (boligområde i øst).  
 
Tiltak i plan: Større grøntdrag og andre områder som er viktige for friluftsliv i dag beholdes i 
planen. Det legges inn muligheter for opparbeidelse med økt tilgjengelighet innenfor de viktigste 
friluftslivsområdene.  
 

15. Universell utforming. Muligheter for tilrettelegging. 
Område 18 har et potensial til å bli utformet universelt både med tanke på terreng og at 
eiendommen settes av til barnehage.  
 
Tiltak i bestemmelser: Barnehagens ute- og inneområder skal være universelt utformet. 
 


