Justering av planforslag
Legevakt og KØH, 26.11.19

Plankart
Området BOP1 begrenses til kun å omfatte tiltenkt plassering av ny bebyggelse.
Det reguleres inn formål park (o_GP) utenom bygget.
Det er lagt inn regulert høyde for bygget i plankartet. For den øverste etasjen på bygget og tekniske
installasjoner på tak, tas dette inn som bestemmelser.
Veien inn til SPA1 og SPA2 blir 6 m bred. Hjørneavrundingen på avkjørselen er 9 m radius (For
avkjørsler med ÅDT >50). Rabatter/sideareal er justert.

Det er lagt inn annen veggrunn tekniske anlegg, der adkomstene til parkeringsplassene skal være.
Trærne som utgjør alléen langs Klinkenberg, reguleres til formål annen veggrunn grøntareal
(O_SVG2) med tilhørende bestemmelse om bevaring.
Adkomstpilen på baksiden av bygget ved røykebua (sør-øst) er tatt ut.
Arealet i BOP2 og BOP3 (vertikalnivå 1 og 3) begrenses i størrelse, i tråd med løsningen for bru og
kulvert som tiltakshaver og Riksantikvaren er kommet til enighet om.
Det legges inn et nytt formål, BE – energianlegg, innenfor arealet o_GP.

Bestemmelser
Nye fellesbestemmelser:
Det legges inn en fellesbestemmelse for hele planområdet for å sikre rett håndtering av fremmede
arter.
Det legges inn en fellesbestemmelse for hele planområdet, om at naturstein skal benyttes for murer
i utomhusområder.
Endringer i bestemmelsene:
Bestemmelse for kunstverk tas ut.
Formuleringen i bestemmelse for takoppbygg for tekniske installasjoner endres fra «[…] høyde på
inntil 3 m» til «høyde på inntil kote +68».
Bestemmelse for grøntområdet/park i kap. 3.1 bebyggelse og anlegg flyttes til kap. 3.3
grønnstruktur. Det legges til en bestemmelse om at det er tillatt med mindre bygg som skur/bu eller
lignende i o_GP.
Parkeringsbestemmelse presiseres. Parkering skal løses i O_SPA1, o_SPA2 og o_SPP.
Bestemmelse for adkomstpiler justeres slik at adkomstpilene kan plasseres innenfor 10 m på hver
side.
Det legges til en rekkefølgebestemmelse under krav til miljøoppfølgingsplan, angående sulfid:
«Undersøkelse av sulfid og eventuelt plan for hvilke avbøtende tiltak som skal iverksettes».

Trærne som utgjør alléen langs Klinkenberg, sikres i plankart og bestemmelser. Følgende
bestemmelser for annen veggrunn legges inn:
4.2.4
a) O_SVG1 skal fungere som sidearealer, grøft eller lignende for å sikre opparbeiding av
parkeringsareal og veianlegg.
b) Trærne som utgjør alléen i o_SVG2 skal bevares.

Formulering i 6.2 endres fra «det skal sikres» til «miljøoppfølgingsplanen skal inneholde følgende».

Det legges inn en ny bestemmelse for arealet BE:
a) Det tillates oppføring av nettstasjon.
b) Det er 5 m byggegrense rundt frittstående nettstasjoner.
Justeringer fra riksantikvaren, angående bygget:
§ 4.1.1 c endres slik at regulerte høyder sikrer at bygget gis en utfordring som trappes ned, både i
form av færre antall etasjer mot øst, samt tilbaketrukne etasjer på enkelte steder. Arkitektskissen er
utgangspunktet for bestemmelsen.
Under § 4.1.1, e, tilføyes «naturstein» under tillatte materialer. Det legges til en bestemmelse at det
gjelder for murer/sokler.
Siste setning i § 4.1.1, f, «Gjentakelse av sykehusets tydelige vindusbånd skal unngås.» utgår.

Justeringer fra riksantikvaren, angående brua:
Under § 3.1.1, g, skal mulig brotilknytning til Arendal sykehus defineres til østlig korridor i fløy E, og
det spesifiseres at sammenkopling skal gjøres i den delen av teglveggen som er hel, utenfor teknisk
rom.
Det presiseres i reguleringsbestemmelsene § 4.1.2, at broen må «tilpasse seg og underordne seg det
fredete sykehusets arkitektur og materialbruk mht. form og materialbruk». Tidligere bestemmelse
utgår: «Brua skal ha en materialbruk og utforming som ikke konkurrerer med sykehusets visuelle
uttrykk».

Planbeskrivelse
1 Sammendrag
Justering på beskrivelse av parkering
5. Eksisterende situasjon

5.10 Grunnforhold
Kort beskrivelse av sannsynlighet for sulfid.
6. Planforslaget:
6.1. Planens hensikt
Plankart og tabell oppdateres
6.2. Byggets plassering, utforming og tilpasning til fredet bebyggelse
Avsnittet justeres i henhold til nye bestemmelser.
Illustrasjonen av bygget oppdateres med en ny skisse oversendt av tiltakshaver. Skissen viser samme
løsning.
Det legges inn en kort forklaring av arealet BE Energianlegg.
6.3. Adkomst og parkeringsløsninger
Formulering for parkeringsplasser endres.
Det presenteres kun ett mulig alternativ for adkomstløsning.
6.7. Uteoppholdsareal/lek/barns interesser
Endres i henhold til ny bestemmelse for grøntområde/park.
6.10 Vannforskriften
Det er skrevet et nytt avsnitt om vannforskriften.
ROS
ROS-analysen suppleres med punkt for fremmede arter.
KU
Ny beskrivelse i starten av konsekvensanalyse som oppsummerer endringene i henhold til nytt
planforslag.

