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1.

INNLEDNING
Arendal bystyre vedtok den 08.12.2016 at det skal iverksettes nødvendig planarbeid med sikte
på å etablere nybygg for interkommunal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp. Ny legevakt
og kommunal øyeblikkelig hjelp skal etableres i forbindelse med eksisterende sykehusanlegg på
Kloppane.
Rambøll er engasjert av Arendal Eiendom KF for å utarbeide detaljreguleringsplan med
konsekvensutredning for ny legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp. Planområdet er i dag
regulert i to reguleringsplaner. Den vestlige delen er regulert i planen «Sykehusområde,
bebyggelsesplan O3», vedtatt 11.11.1998. Den østlige delen av planområdet er regulert i planen
«Sykehusområde, felt O5c, Klinkenberg», vedtatt 10.03.2005

1.1

Formål med planprogrammet
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, innhold, planprosess, samt
opplegg for medvirkning. I planprogrammet skal utredningsbehov og premisser for planarbeidet
avklares. Planprogrammet skal omfatte alle forhold og tema som er av betydning for
gjennomføringen av tiltaket.
Utredningstema skal være relevante for planarbeidet og gi et godt beslutningsgrunnlag for å
vurdere konsekvensene av det planlagte tiltaket. Utredninger knyttet til reguleringsplanarbeidet
skal gi et komplett bilde av konsekvenser for miljø og samfunn. Reguleringsplanen med
konsekvensutredning for utvalgte tema skal vurdere konsekvensene av tiltaket og presentere
dette på en oversiktlig og lettfattelig måte.

2.

BESKRIVELSE AV TILTAKET

2.1

Formålet med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å regulere planområdet til ny legevakt og kommunal øyeblikkelig
hjelp. Planarbeidet skal belyse alle virkninger av omreguleringen og det planlagte tiltaket.

2.2

Arealformål
Forslagsstiller legger foreløpig opp til følgende arealformål i planen:
Arealformål

Underformål

Bebyggelse og anlegg

Offentlig eller privat tjenesteyting

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Veg, parkeringsplasser, trasé for nærmere angitt
infrastruktur

Grønnstruktur
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3.

PLANOMRÅDET – DAGENS SITUASJON

3.1

Områdebeskrivelse
Planområdet ligger på Kloppane i Arendal kommune. Planområdet ligger nord-vest for
eksisterende sykehuskompleks. Området har adkomst via Dydens vei i nord og via Sykehusveien
i sør. Arealet hvor det nye bygget skal ligge er i delvis i bruk, det er benyttet til
sykehusbebyggelse (fløy E), grøntareal og vegareal. Resterende areal er ubebygd og har store
høydeforskjeller med en fjellknaus i nord-vest av planområdet med en høyde på 15-20 m.

N
Figur 1 oversiktsbilde av planområdet
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Figur 2 Skråfoto av planområdet

3.2

Dagens virksomheter
Dagens virksomhet innenfor planområdet er Sykehusdrift og legevakt med tilhørende
infrastruktur.
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3.3

Planavgrensning

Figur 3 forslag til plangrense

Planområdet utgjør et areal på ca. 27,5 daa.

3.4

Trafikale forhold
Dagens adkomst til sykehusområdet er fra Dydens vei og Kloppenebakken. Ny reguleringsplan
må ivareta behovene for utrykningskjøretøy men også for interntrafikk og parkering for pasienter
og besøkend. Den eksisterende parkeringsplassen ved innkjørselen til Klinkenberg er tatt med i
planavgrensningen og det skal vurderes å gjøre tiltak for å forbedre parkeringskapasiteten i dette
området. Det er et mål om at trafikkbildet for trafikantene skal være lettlest og oversiktlig når de
ankommer sykehusområdet.
Det er en pågående reguleringsplan som grenser til planområdet, tiltakshaver er Statens
vegvesen og formålet med planen er å tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gange.
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4.

OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER

4.1

Kommunale planer og føringer
Kommuneplan for Arendal kommune 2013-2023
I gjeldende kommuneplan er området regulert til en hensynssone hvor eksisterende
reguleringsplan skal gjelde.

Figur 4 Status i gjeldende arealdel til kommuneplan (2015-2027)

5.

PROGRAM FOR PLAN OG UTREDNINGER

5.1

Krav om KU – utløsningskriterier
Utarbeidelse av detaljreguleringsplan for ny legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp faller inn
under planer og tiltak som skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger for planer
etter plan- og bygningsloven, trådt i kraft den 1.1.2015.
I oppstartsmøtet med Arendal kommune ble det vurdert at planarbeidet utløser krav om
konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og
bygningsloven § 2 d og f, Rambøll er enig i denne vurderingen.
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§ 2-d, områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye
områder til utbyggingsformål.



§ 2-f, reguleringsplaner for tiltak i vedlegg 1, vedlegg 1, punkt 1 – Industrianlegg,
næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttig formål
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med et bruksareal på mer enn 15.000 m² eller som omfatter et planområde på mer enn
15 dekar.

5.2

Beskrivelse av alternativer

5.2.1 Referansesituasjon (0-alternativet)

Referansesituasjon (0-alternativet) innebærer at dagens sitasjon i området opprettholdes og at
det ikke etableres nye bygg i området. Denne situasjonen er det utgangspunkt som
konsekvensene ved forslaget skal vurderes opp i mot.
5.2.2 Utbyggingsalternativet

Hovedformålet med planarbeidet å tilrettelegge for nybygg for legevakt og kommunal
øyeblikkelig hjelp. Planforslaget vil omregulere arealer som i dag er regulert til friområder og
vegareal.

6.

UTREDNINGSTEMA
Utredningene skal gi nødvendig beslutningsgrunnlag for å ta stilling til planforslaget.
Konsekvenser planforslaget gir for utredningstemaene skal sammenlignes med 0-alternativet for
å vurdere virkning og omfang.
På basis av innledende prosess, oppstartsmøte med kommunen, kommunens begrunnelse for
krav om konsekvensutredning, samt gjennomgang av foreliggende planer og utredninger for
området, foreslår forslagsstiller konsekvensutredning av følgende tema:





Konsekvenser for kulturminner
Støy
Nærmiljø
Geologi/Ras

Planforslaget vil ha konsekvenser for andre tema enn de ovennevnte men konsekvensene antas å
være av mindre omfang. For øvrige tema er det tilfredsstillende å belyse dem i planbeskrivelsen
uten å behandle dem etter metodikken for konsekvensutredning

6.1

Konsekvenser for kulturminner
Arendal sykehus ble vernet i 2012 i landsverneplanen som utarbeides av Helse- og
omsorgsdepartementet, helseforetakene og Riksantikvaren. Vernet gjelder hele anleggets
eksteriør, utvalgte deler av interiøret, og deler av uteområdet. Begrunnelsen for vernet er at
Arendal sykehus er vurdert til å være et svært viktig arkitektonisk og helsehistorisk eksempel
sykehuskompleks fra perioden 1958 - 2001. Materialbehandling og utførelse vitner om høy
kvalitet og bevisst formgiving i eksteriør, interiør og uteområde.
Konsekvensutredningen skal vurdere hvordan en ny fløy med tilhørende infrastruktur og
uteområder påvirker de kulturhistoriske verdiene som det vernede sykehuset tilskrives, enten
fordi sykehusbygget berøres direkte, eller fordi utbyggingstiltakene i de tilgrensende områder
kan ha en indirekte virkning f.eks ved at tiltak sperrer for utsyn eller dominerer omgivelsene
rundt vernede bygg eller kulturmiljøer. En utbygging kan også føre til opplevelsen av
verneverdier endres. Dette er noe som en KU for kulturminner skal se nærmere på for å kunne
gjøre vurdering av konsekvensgraden av tiltakene
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6.2

Støy
Konsekvenser for sykehuset og legevakten, naboer og nærmiljø som følge av støy i drift- og
anleggsfase skal utredes. Årsaker til støy i driftsfasen er trafikk fra kjøretøy og helikopter,
årsaker til støy i anleggsfasen er generell byggestøy og støy fra sprengningsarbeider.

6.3

Nærmiljø
Arealer som i dag er regulert til grønnstruktur skal omreguleres til nye formål. Det skal utredes
hvilke konsekvenser omreguleringen av «grønne» arealer har for nærmiljøet.

6.4

Geologi
Planområdet har store høydeforskjeller og det er sannsynlig at det vil være behov for omfattende
sprengning og etablering av høye skjæringer som kan gi økt rasfare. Rasfare og geologiske
forhold skal utredes.

7.

UTREDNINGSMETODER OG SAMMENSTILLING

7.1

Kunnskap og kildebruk
Utredningene skal i hovedsak basere seg på eksisterende kunnskap, her under eksisterende
areal- og temaplaner, nasjonale databaser, tidligere utredninger, tallmateriale og annen
kartfestet informasjon.
Dersom planarbeidet identifiserer kunnskapsmangler som er vesentlig for å vurdere planvirkning,
vil det bli innhentet supplerende data.

7.2

Metode
Konsekvensutredninger tar utgangspunkt i metoden som beskrives i Statens vegvesens håndbok
712 «Konsekvensanalyser med tilpasninger. Veiledning», Statens Vegvesen 2014. Konsekvenser
av planforslaget sammenliknes med 0-alternativet som er dagens situasjon med vedtatte planer.
Metoden baseres på en tre-trinns prosedyre:
1) Beskrivelse av de enkelte tema og verdi innenfor influensområdet.
2) Vurdering av i hvilket omfang det planlagte tiltaket berører registrerte verdier. Omfang
vurderes ut fra type og grad av berøring.
3) Vurdering av konsekvens for temaspesifikke verdier. Konsekvensen er en matrisebasert
kombinasjon av verdi og omfang.

8.

ROS
Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som en del av
reguleringsarbeidet. I ROS-analysen vurderes hvorvidt det planlagte tiltaket vil medføre endret
risiko for mennesker, miljø og/eller materielle verdier som er knyttet til spesielle forhold ved
planforslaget. Gjennom en ROS-analyse gjøres en systematisk gjennomgang av mulige uønskede
hendelser, og det vurderes hvilken risiko disse hendelsene representerer.
Metoden tar utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt
en generell sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser. Kartleggingen av aktuelle
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hendelser gjennomføres på et nivå som reflekterer forslaget til reguleringsplan og vil ivareta krav
til samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse jf. Plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3.
ROS-analysen bygges opp som en tre-trinns-analyse:
1. Identifikasjon av aktuelle hendelser («farekartlegging» ved gjennomgang av sjekkliste)
2. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens
3. Risikoanalyse

9.

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

9.1

Prosess
Planprosessen startet med formelt oppstartsmøte med Arendal kommune 15.05.17. I møtet ble
blant annet planavgrensning og hvilke temaer som bør konsekvensutredes diskutert.

9.2

Medvirkning
Forslag til planprogram legges ut til offentlig høring i minimum 6 uker sammen med varsel om
oppstart av reguleringsplan. I denne fasen er det mulig å komme med innspill.
Kommunen skal deretter fastsette planprogrammet. Når dette er fastsatt vil forslagsstiller og
konsulent utarbeide et utkast til planforslag med planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og
konsekvensutredning.
Forslaget skal sendes kommunen for behandling, hvis planforslaget vurderes som tilstrekkelig
gjennomarbeidet legges det ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, også her er det mulig å
komme med innspill eller merknader.
Etter at planen har vært på offentlig ettersyn skal innkomne merknader og innspill behandles og
planforslaget justeres, deretter skal planen til behandling i kommunestyret.
Vedtas planen skal den legges ut offentlig og det gis 3 ukers klagefrist, etter disse 3 ukene er
planen juridisk bindende.
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10. FREMDRIFTSPLAN*
Aktivitet

Dato/periode

Kunngjøring planarbeid og høring planprogram

Juni 2017

6 ukers høringsfrist på kunngjøring og høring, frist

Juli/August 2017

for innsendelse av merknader:
Fastsetting av planprogram i kommunen

August/September 2017

Utarbeidelse av plan med KU

August-Desember 2017

Innsending til 1. gangs behandling i Arendal

Desember 2017

kommune
1. gangs behandling av planforslag i Arendal

Januar 2018

kommune
6 ukers offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling

Januar-Februar 2018

Bearbeiding før sluttbehandling

Februar 2018

2. gangs behandling i Arendal kommune

Mars 2018

*Fremdriftsplanen er tentativ og endringer kan forekomme
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