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1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn
Arendal bystyre vedtok den 8. desember 2016 at det skal iverksettes nødvendig planarbeid for å
etablere nybygg for interkommunal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (heretter referert til
som KØH) og korttidsavdeling. Ny legevakt, KØH og korttidsavdeling skal etableres i forbindelse
med eksisterende sykehusanlegg på Kloppane i Arendal. Planområdets plassering er vist i figuren
nedenfor.

Figur 1: Planområdets plassering. Bakgrunnskart: finn.no.

Rambøll er engasjert av Arendal Eiendom KF for å utarbeide detaljreguleringsplan med
konsekvensutredning for utbyggingen. Det er krav til konsekvensutredning av trafikk, parkering
og transport som et eget tema. Dette notatet dokumenterer konsekvensutredningen av dette
temaet.

1.2

Planforslag
Planens hensikt er å legge til rette for å etablere nytt bygg for interkommunal legevakt,
kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling. I dagens situasjon finnes det en legevakt i
eksisterende sykehusbygging i samme område (Sørlandet sykehus Arendal). Endelig bruk etter
tiltaket for arealene som i dag brukes til legevakt er ikke avklart, men forventes å bruke til
formål som genererer lite biltrafikk (f.eks. lager, oppbevaring o.l.).
Planforslaget er fleksibelt for å romme flere løsninger for utforming av bebyggelse, parkering og
adkomster. Den nye bygningen skal sammenkobles med eksisterende sykehusbygg ved
innendørs gangbru/tunnel. Plankartet viser tillatte løsninger for adkomst, som vil avhenge av
valg av parkeringsløsning.
Planforslaget setter krav til etablering av minst 76 parkeringsplasser for å dekke behovet for
Legevakt, KØH og korttidsavdeling. Aktuelle løsninger for parkering er å benytte dagens
parkeringsareal, å etablere parkering på tak eller som en del av det nye bygget. I dag er det i
området tilgjengelige 74 plasser for sykehuset, 5 plasser langs sykehusveien og 24 plasser ved
inngangen til dagens legevakt, til sammen 103 plasser. For å opprettholde dagens
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parkeringsdekning må derfor de 24 plassene ved sykehuset beholdes og 52 nye plasser etableres
for å dekke behovet for KØH og korttidsavdeling.
Forbindelse for gående og syklende vil være i eksisterende intern vei i Sykehusveien øst for ny
bebyggelse. Det eksisterende fortauet på nordsiden av Dydens vei videreføres, og dette er i
samsvar med reguleringsplan for Parkveien - Blødekjær. Det skal anlegges et nytt fortau på
sørsiden. Før etablering må transformatoren langs veien flyttes. Rekkefølgekrav sikrer at fortauet
på sørsiden etableres før brukstillatelse kan gis for det nye bygget. Nytt busstopp vil plasseres i
tilknytning til dette fortauet. Det er vurdert å anlegge fortauet også på vestsiden av bygget i
feltet o_BOP1, men dette ble ikke videreført på grunn av adkomstene langs Sykehusveien som vil
stykke opp fortauet og gi begrenset fremkommelighet for myke trafikanter.
Plankart for tiltaket er vist i figur 2.

Figur 2: Plankart for tiltaket.
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2.

DAGENS SITUASJON

2.1

Biltrafikk

2.1.1

Trafikkmengder

I NVDB (Norsk vegdatabank) finnes informasjon om trafikkmengder i Parkveien og Kloppene. I
Parkveien er ÅDT nord for krysset med Dydens vei 8 850 og 8 150 sør for krysset. Kloppene har
en ÅDT på 5 650. Via Traffic Controlling har utført trafikkregistreringer i Dydens vei mellom den
11. august – 21. august 2017. Registreringene indikerte en ÅDT på 4 300. Informasjon om ÅDT i
andre veier i området mangler.
Det antas at makstimestrafikken tilsvarer 10 % av ÅDT. I makstimen antas trafikken i Dydens vei
å fordele seg jevnt både inn/ut og nord/sør. For trafikken i Parkveien antas det at 40 % av
trafikken kommer fra nord og 60 % fra sør i makstimen på ettermiddagen. Selv om
trafikkmengdene er like morgen og ettermiddag vil andelen svingende trafikk være litt ulik, og
ettermiddagsmakstimen vil derfor være dimensjonerende (størst antall venstresvingende biler).
Basert på disse antakelsene er det gjort en beregning av kapasiteten i krysset i makstimen.
Beregningen er gjort i SIDRA Intersections og viser svært god kapasitet i krysset i dag. Høyest
belastningsgrad i krysset er 0,31 i den sørlige armen i Parkveien. Belastningsgrader under 0,8
betyr god trafikkavvikling, uten kø. Ikke før belastningsgraden overstiger 0,8 vil det gradvis
kunne bli mer bli ustabil avvikling. Når belastningsgraden når 1,0 kan krysset ikke lenger avvikle
ankommende kjøretøy uten vesentlige, og uforutsigbare køer.

Figur 3: Belastningsgrader i krysset Parkveien x Dydens vei i dagens situasjon.
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2.1.2

Parkering

I dagens situasjon er det 103 tilgjengelige parkeringsplasser for legevakt og sykehus. 24 er
plassert ved inngangen til dagens legevakt, 74 er plassert med atkomst fra Klinkenberg, rett sør
for kryss med Dydens vei og omtrent 5 plasser er langs Sykehusveien. De 24 parkeringsplassene
ved legevakten har makstid på 3 timer. Det har også 8 av de 74 plassene i nordøst, men dette er
sannsynligvis tiltenkt psykiatritjenesten da disse bygningene ligger nærmere enn legevakten.

Figur 4: Dagens parkeringsområder. Det er også gateparkering i Sykehusveien (omtrent 5 plasser).
Bakgrunnskart: finn.no.

2.1.3

Fartsgrenser

Det er tatt ut informasjon fra NVDB om fartsgrenser i området. Dette er illustrert i figur 5.
Området rundt sykehuset er i en 30-sone med unntak av noen få kortere strekninger i
Klinkenberg og Heimdalsbakken. I henhold til NVDB er det skiltet 50 km/t på disse strekningene,
men som følge av veienes korte strekning og plassering i veinettet antas det at man i praksis
holder lavere hastighet her.
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Figur 5: Fartsgrenser i området. Kilde: NVDB.

Trafikkregistreringene utført av Via Traffic Controlling viste at drøyt 90 % av alle som passerte
snittet i Dydens vei kjørte fortere enn 30 km/t. Gjennomsnittlig hastighet ble beregnet til 41
km/t. Registrert fartsfordeling hos kjøretøyene er illustrert i figur 6.

Figur 6: Fartsfordeling hos kjøretøy i den registrerte perioden. Kilde: Via Traffic Controlling.
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2.1.4

Trafikksikkerhet

Informasjon om politiregistrerte trafikkulykker de siste 10 årene (2007 – 2016) er hentet fra
NVDB. Ulykkespunktene er illustrert med grønne prikker i figur 7. Tilgjengelig informasjon om
ulykkene i NVDB er beskrevet i tabell 1.

Figur 7: Politiregistrerte ulykker i området mellom 2007 – 2016. Kilde: NVDB.

Tabell 1: Beskrivelse av ulykkene i området. Kilde: NVDB.

Ulykke
1

Dato
2007-11-03

Type ulykke
Bilulykke

2
3

2011-10-27
2007-10-09

Sykkelulykke
Sykkelulykke

4

2007-09-26

MC ulykke

5

2008-03-05

Bilulykke

6

2009-10-12

Fotgjengerulykke

7

2011-02-22

Bilulykke

Beskrivelse
Enslig kjøretøy veltet i
kjørebanen.
Uhell med uklart forløp.
Uhell med uklart forløp
ved kryssende kj. Retn.
hvor ett el. Begge kj.tøy
svinger av.
Avsvinging til venstre
foran kjørende i motsatt
retning.
Enslig kjøretøy kjørte
utfor på høyre side i
venstrekurve.
Fotgjenger krysset
kjørebanen i gangfelt
utenfor kryss.
Påkjøring bakfra.

Alvorlighetsgrad
Lettere skadd.
Lettere skadd.
Lettere skadd.

Lettere skadd.

Lettere skadd.

Lettere skadd.

Lettere skadd.

Ulykkessituasjonen viser ikke påfallende mange ulykker, men tre ulykker i Dydens vei er ikke
helt ubetydelig, og kombinasjonen med at mange kjører for fort på strekningen gjør at man bør
reflektere nærmere over dette forholdet.
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2.2

Kollektivtrafikktilbud
Sykehuset har en egen bussholdeplass i den sørøstlige delen av området. Holdeplassen heter
Sykehuset og betjenes av linje 114 Arendal – Sykehuset - Arendal og 150 Arendal – Tvedestrand
- Risør. Linje 114 har halvtimesfrekvens mellom kl. 06.30 – 17.00. Linje 150 har også
halvtimesfrekvens men kjører kun innom sykehuset dersom det er passasjerer som skal dit og
kun i retning Arendal. For reisende fra sykehuset og reisende til sykehuset fra Arendal er linjen
dermed ikke tilgjengelig. I retning Arendal har linjen timesfrekvens over større delen av døgnet,
med en ekstra avgang i morgenrushet og en i ettermiddagsrushet.

Figur 8: Bussholdeplasser i området. Bakgrunnskart: finn.no.

2.3

Forhold for gående og syklende
I Parkveien er det fortau, ofte på begge sider av veien. Noen steder der det er tosidig fortau er
det ene fortauet smalt (mindre enn 2 m). Det er heller ikke gangfelt eller tilrettelagt kryssing på
alle steder der et fortau slutter. Nord for planområdet er det sykkelfelt i begge retninger i
Parkveien.
Det er ensidig fortau på den nordre siden av Dydens vei. Det er også fortau i store deler av
Kloppene og Sykehusveien. Det er godt tilrettelagt for gåing til bussholdeplassene i området. Det
er også gangfelt på de viktigste kryssingspunktene for gående i området. Noen steder må gående
dele areal med biler. Dette skjer imidlertid kun på strekninger der man kan forvente lave
trafikkmengder.
Det er ikke spesielt tilrettelagt for syklister i området.
Statens vegvesen er i gang med planarbeid for utbedring av Parkveien i området rundt
sykehuset. Reguleringsplanen ble sendt på høring i mars 2018, men er foreløpig ikke vedtatt. Det
planlegges fortau på nordsiden av Dydens vei. Målet er å legge bedre til rette for gående,
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syklende og kollektivtrafikk. Dette tiltaket vil forbedre forholdene for myke trafikanter i området
og det blir hensiktsmessig å videreføre det eksisterende fortauet nord i Dydens vei i planforslaget

3.

GENERERING AV BILTURER
Kapasiteten i lokalveinettet vil bli påvirket av trafikken som skal til og fra den foreslåtte
utbyggingen. For å vurdere de trafikale konsekvensene av reguleringsendringen brukes
erfaringstall om hvor mye trafikk som genereres av foreslått endring, sammenlignet med
gjeldende regulering og aktivitet.
Trafikkmengden generert fra en eiendom er en funksjon av type aktivitet og eiendommens
størrelse (m2 eller annen entydig enhet, for eksempel antall parkeringsplasser eller antall
ansatte). Statens vegvesens håndbøker og rapporter fra PROSAM har en del erfaringstall for
turgenerering. Erfaringstallene suppleres med eget skjønn og erfaring opparbeidet fra mange års
arbeid med tilsvarende vurderinger og utbygginger.

3.1

Framtidig trafikk til/fra planområdet
Legevakten har i dag 25 årsverk der ca. 15 personer er på arbeid samtidig. Dette antas å være
uendret etter flyttingen av legevakten til den nye bygningen. Det antas at alle ansatte ankommer
ved å kjøre bil. Dette innebærer at ansattkjøring antas å generere 30 bilturer/døgn (sum
tur/retur).
I 2016 hadde legevakten 24 563 besøk. Det antas at dette er representativt for et
gjennomsnittsår. Legevakten opplever topper i antall besøkende i julen og påsken. Det antas at
et relativt høyt belastet døgn vil ha ca. 100 besøk. Det antas at 95 % av disse vil ankomme med
bil. Av disse antas det at 30 % kjører selv, 40 % blir kjørt av privatperson/pårørende og 30 %
blir kjørt med taxi. De som kjører selv vil generere 2 bilturer/person. De som blir kjørt med taxi
vil generere 4 bilturer/person. De som blir kjørt av privatperson antas å generere 3
bilturer/person da alle disse sannsynligvis ikke blir kjørt begge veier, eller at fører venter og blir
med pasienten ved oppholdet. Bilturgenerering som følge av besøk til legevakten for et høyt
belastet døgn beregnes derfor å være 285 bilturer/døgn.
Transportmiddel
Kjører selv
Blir kjørt
Taxi
Totalt:

Antall
29
37
29
95

Faktor
2
3
4

Bilturgenerering
58
111
116
285

Totalt vurderes dermed legevakten å generere drøyt 300 bilturer/døgn. Denne trafikken
eksisterer allerede i dagens situasjon og vil kun være til en annen lokasjon som følge av
flyttingen av legevakten. Da parkeringsforholdene endres lite vil flyttingen av legevakten ha lite
innvirkning på de trafikale forholdene i området.
KØH vil ha 15 årsverk der ca. 10 personer er på arbeidet samtidig. Det antas at alle kjører bil til
arbeidet og genererer 2 bilturer/døgn. Dette innebærer at ansattkjøring til KØH forventes å
generere 20 bilturer/døgn.
Da det ikke foreligger informasjon om hvor mye besøk det kan forventes til det nye KØH antas
det at bilturgenereringen som følge av dette vil tilsvare den til legevakten proporsjonelt mot
antall årsverk. Dette innebærer at bilturgenerering til/fra KØH som følge av besøk antas å være i
størrelsesorden 170 bilturer/døgn.
Totalt vurderes dermed ny KØH å generere litt under 200 bilturer/døgn. Dette er trafikkveksten
som tiltaket forventes å føre til. Det antas at parkeringsdekningen ikke vil være begrensende for
bilturgenereringen.
Det planlegges i tillegg en korttidsavdeling i en tredje etasje med 10 pasientrom, 1 smitte og 1
pårørende, med 10 ansatte samtidig (15 årsverk). Dette antas å generere ytterligere 170
bilturer/døgn.
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Samlet turgenerering blir etter dette ca. 600 bilturer pr døgn.

3.2

Behov for parkering
Ved å ta utgangspunkt i antakelsene i forrige avsnitt er det gjort en vurdering av behov for
parkeringsplasser.
Det er 15 ansatte på plass samtidig i legevakten. Det antas at alle disse kjører bil til arbeidet.
Ved turnusskifte vil de som kommer inn på jobb komme litt før at de som slutter sin turnus har
forlatt parkeringen. Dette fører til at det er behov til flere enn 15 parkeringsplasser til ansatte.
Det antas at 22 parkeringsplasser vil dekke dette behovet.
Det antas ovenfor at 29 personer kjører selv til legevakten. Videre antas det at 37 blir kjørt av
andre. Av disse antas det at omtrentlig halvparten vil ha førere som vil vente på legevakten og
halvparten vil forlate området for å senere komme tilbake for å hente pasienten. Dette vil
innebære at ca. 48 biler/døgn vil trenge en parkeringsplass (29 + 37/2). Ved antakelsen at 20 %
av disse bilene vil trenge en parkeringsplass samtidig er det behov for minst 10 parkeringsplasser
for besøkende.
Totalt sett vil det dermed være behov til minst 32 parkeringsplasser for legevakten. Da det kan
være svært viktig for noen pasienter å få rask tilgang til legevakten er det viktig at det er nok
parkeringsplasser på området. Derfor bør man ikke anlegge minimalt antall plasser. Det
anbefales å anlegge 50 % flere plasser enn minimum, dvs. totalt 47 plasser.
For ny KØH vil det være 10 ansatte til stede samtidig. Etter samme vurdering som for legevakten
antas dette å føre til et behov på ca. 15 parkeringsplasser. Ved antakelsen at bilturgenereringen
for KØH vil tilsvare den til legevakten proporsjonelt mot antall årsverk antas det et
minimumsbehov for 7 parkeringsplasser til besøkende. Totalt antas derfor et behov for minst 22
parkeringsplasser. De samme betraktningene gjelder for en korttidsavdeling i ny 3.etasje, og
også der med et behov for 15 + 7 p-plasser.
Det anbefales også her å anlegge 50 % flere plasser enn minimum for å unngå at det ikke går å
finne en parkeringsplass ved akutte situasjoner.
Det anbefales dermed å anlegge 33 parkeringsplasser for ny KØH. For ny korttidsavdeling regnes
det behov for 22 plasser. Til sammen genererer legevakt, KØH og korttidsavdelingen behov for
minimum 76 plasser. Anbefalte antall plasser vurderes da til å være 100 plasser. Utover
parkeringsplassene til legevakten og ny KØH bør man anlegge en på- og avstigningssone med
plass til 5 biler samtidig.
Funksjon

Mininmum antall p-plasser

Anbefalt antall p-plasser

Legevakt
KØH

32
22

47
33

Korttidsavdeling
Totalt:

22

33

76

113
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4.

TRAFIKALE KONSEKVENSER

4.1

Trafikkavvikling
Tiltaket forventes å føre til en relativt liten trafikkvekst (300 bilturer/døgn). Dette forventes ikke
å føre til noen utfordringer i forhold til trafikkavvikling. Det er gjort en kapasitetsberegning for
krysset Parkveien x Dydens vei etter tiltaket. Det antas at makstimestrafikken som følge av
tiltaket vil være 10 % av total trafikk, dvs. 30 bilturer. Denne antas å fordele seg likt dagens
trafikk i krysset. Basert på disse antakelser blir belastningsgradene som vist i figur 9.

Figur 9: Belastningsgrad i krysset Parkveien x Dydens vei etter utbyggingen.

Belastningsgraden øker lite i Parkveien. Her går den fra 0,31 til 0,39 i sør og fra 0,20 til 0,24 i
nord. Størst økning i belastning fås i Dydens vei som øker fra 0,23 til 0,46 for venstresvingene
kjøretøy og fra 0,09 til 0,15 for høyresvingene kjøretøy. Det er fortsatt god restkapasitet i
krysset.

4.2

Atkomst, parkering og varelevering
Dagens parkeringsområde i nordøst vil beholdes, men tilpasses utbyggingen. Det er også
mulighet for å etablere parkeringsplasser innendørs/på tak. Disse antas å i stor grad brukes til
ansattparkering, men kan også brukes til besøksparkering.
Det foreligger ikke noen fastsatte normer for sykkelparkering ved legevakt/KØH. I
kommuneplanens arealdel står det imidlertid følgende om sykkelparkeringsplasser i kommunen:
-

Min. 50 % av plassene bør plasseres i nærheten av inngangsparti, fortrinnsvis min 30 %
av plassene.
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-

Det skal tilstrebes overbygg på sykkelparkeringsplasser, fortrinnsvis min 30 % av
plassene.
Sykkelparkering for ansatte i næringsbebyggelse bør i stor grad være avlåst.
Sykkelparkering for kunder og besøkende bør legges utendørs nært inngangsparti.

Da det ikke finnes uttalte krav til sykkelparkeringsplasser for legevakt/KØH gjøres det en faglig
vurdering av behov for dette. For kontorformål med samme beliggenhet tilsier normen at det
anlegges minst 1,5 sykkelparkeringsplass/100 m2. Dette tilsvarer ca. 0,3
sykkelparkeringsplasser/ansatt. Det antas at behovet for sykkelparkeringer for legevakt/KØH vil
være lignende det for kontor.
Etter utbyggingen vil det være 55 ansatte der 35 vil være på jobb samtidig. Dersom man legger
til grunn at det er behov for 0,3 sykkelparkeringsplasser/ansatt vil dette føre til at man bør
anlegge 17 sykkelparkeringsplasser. Dette antallet skal også dekke sykkelparkering for
besøkende/pasienter. I henhold til tidligere vurderinger i avsnitt 3.1 antas 95 % av
besøkende/pasienter å ankomme med bil. For en legevakt/KØH må man anta at pasienter i
mange fall må bruke bil for å ta seg til området. Behovet for sykkelparkeringsplasser antas derfor
å være lavere enn for en kontorbygning. Det anbefales å anlegge minst 10 – 15
sykkelparkeringsplasser. Plasseringen av disse bør følge anbefalingene i kommuneplanens
arealdel. Hoveddelen av plassene bør avsees til ansattparkering, men noen bør være tilgjengelige
for besøkende.
Adkomster som er vist i figur 11 (nummerert 1-6) må tilpasses valgt parkeringsløsning. Adkomst
til innendørsparkering tillates fra Sykehusveien og adkomst for varelevering legges sør for denne.
Svingen mellom innkjørslene gir noe redusert sikt. Ved etablering av parkering på tak tillates det
adkomst fra Sykehusveien, som i dag brukes som intern vei. Økt trafikk denne veien vil gi noe
negative konsekvenser for gående og syklende.
Det anbefales å etablere en separat inn og utkjøring for ambulanser til innendørs parkering for å
sikre mest mulig uhindret ferdsel. Eventuelt kan adkomst for ambulanse legges til eksisterende
parkeringsplass i øst. Dette gjør at adkomsten ikke kan være separat, som er en ulempe ved
denne løsningen.
Nødvendige frisiktssoner, i forhold til kjøreveg er inntegnet for adkomstene fra Dydens vei og fra
Klinkenberg. Adkomstpilene er veiledende og må tilpasses situasjonen. Frisiktsoner for disse
adkomstene skal være 3*20m. Illustrasjonen nedenfor viser eksempler på frisiktsoner.
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1
2

3

Figur 10: Atkomster med frisiktsoner til/fra SKV2 og SKV4. Hovedatkomst til/fra markparkering er fra
SKV1 (Dydens vei).

4.3

Trafikksikkerhet
Økning i trafikkmengde gir generelt en økt risiko for ulykker. Planlagt utbygging medfører
imidlertid så liten trafikkvekst at ulykkesbildet i området ikke forventes å endres i nevneverdig
grad.
Det kan i utgangspunktet være uheldig i et trafikksikkerhetsperspektiv å ha to atkomster med
kort avstand i Sykehusveien. Dette er likevel foreslått som mulige alternativer for adkomster til
eventuell parkering i bygget. Ambulansetrafikken bør ha en egen adkomst for å sikre en mest
mulig uhindret kjøreveg. Det understrekes derfor avkjørslene 1 og 3 i figuren over gjelder kun
ambulansetrafikk og med få kjøretøybevegelser pr dag. Det vektlegges også at denne trafikken
skjer med sjåfører som forutsettes å ha spesielt fokus på årvåkenhet og trafikksikkerhet. God
skilting og siktkrav skal også ivaretas.
Ved adkomst til parkering på tak langs intern vei vil dette medføre en negativ konsekvens for
gående og syklende som benytter denne forbindelsen.

4.4

Kollektivtrafikk
Planforslaget legger opp til kantstopp for buss og ventebu for å legge til rette for en fremtidig
busstrasé i Dydens vei. Ventebua tillates etablert som en del av bygningskroppen i o_BOP1 eller
på fortauet o_SF. Tiltaket antas å føre til en marginal vekst i antall reisende med
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kollektivtrafikken, men det nye busstoppet vil gi kortere gangavstand til sykehuset og nytt bygg
for legevakt, KØH og korttidsavdeling.

4.5

Gang- og sykkeltrafikk
Eksisterende fortau på nordsiden av Dydens vei og forbindelsen i Sykehusveien vil beholdes. Det
skal også etableres fortau på sørsiden av Dydens vei. Planforslaget vil ha positiv innvirkning på
forholdene for gående og syklende utover dagens løsning. Fortauet på nordsiden av Dydens vei
er i samsvar med reguleringsplan for Parkveien-Blødekjær og vil forbedre forholdene for gående
og syklende.

5.

OPPSUMMERING
Det planlegges å oppføre en ny bygning for interkommunal legevakt i Arendal som vil kobles
sammen med Sørlandet sykehus Arendal. Den nye bygningen vil inneholde en ny kommunal
øyeblikkelig hjelp (KØH) og ny legevakt som vil erstatte dagens legevakt i sykehuset. Arealene
som i dag brukes til legevakt vil etter tiltaket brukes til formål som genererer svært lite biltrafikk.
Trafikkvekst som følge av tiltaket antas derfor kun å genereres av KØH. Trafikkveksten vurderes
til å være i størrelsesorden 300 bilturer/døgn. Dette er en relativt liten vekst og forventes ikke å
føre til noen nevneverdige ulemper for trafikkbildet i området.
Det er gjort kapasitetsberegninger for krysset Parkveien x Dydens vei. Disse indikerer en god
restkapasitet i krysset etter tiltaket.
Planforslaget åpner for ulike adkomster som vil avhenge av valgt parkeringsløsning. Forslaget om
separat inn og utkjøring for ambulanser støttes ut fra et behov for mest mulig uhindret ferdsel.
Det anbefales å anlegge 33 parkeringsplasser for ny KØH. For ny korttidsavdeling regnes det
behov for 22 plasser. Til sammen genererer legevakt, KØH og korttidsavdelingen behov for
minimum 76 plasser. For å opprettholde dagens parkeringsdekning må derfor de 24 plassene ved
sykehuset beholdes og 52 nye plasser etableres for å dekke behovet for KØH og korttidsavdeling.
Som en del av tiltaket skal det anlegges nytt fortau på sørsiden av Dydens vei. Det legges også
til rette for kantstopp for buss med ventebu i Dydens vei. Fortauet som ligger på nordsiden
beholdes, og er i samsvar med reguleringsplan for Parkveien-Blødekjær. Det bør anlegges minst
10 – 15 sykkelparkeringsplasser.
Ulykkessituasjonen og kollektivtrafikken forventes heller ikke å påvirkes nevneverdig av tiltaket.

