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1.

SAMMENDRAG
Planforslaget åpner for å etablere et nytt bygg for interkommunal legevakt, kommunal
øyeblikkelig hjelp (KØH) og korttidsavdeling ved Arendal Sykehus. Området reguleres til offentlig
eller privat tjenesteyting, parkeringsplasser og veiareal. I planforslaget er det lagt vekt på
fleksibilitet for å muliggjøre ulike løsninger for utforming av bygget, parkerings- og
adkomstløsninger.
Planforslaget legger til rette for etablering av 3 etasjer med 2 underetasjer. Antall etasjer som
etableres er fleksibelt grunnet ulik grad av terrenginngrep og kostnader. Det åpnes for utbygging
på inntil 7200 m² BRA inkludert bebyggelse og parkering på bakkeplan. Mellom det nye bygget
og Arendal Sykehus legges det til rette for å etablere en intern forbindelse i form av bru eller
kulvert som vil gi god tilgjengelighet mellom avdelingene.
Planforslaget setter krav til av minst 76 parkeringsplasser for å dekke behovet for Legevakt, KØH
og korttidsavdeling. Aktuelle løsninger er å benytte dagens parkeringsareal i o_SPA1, o_SPA2 og
o_SPP.

2.

BAKGRUNN
Arendal bystyre vedtok den 08.12.2016 at det skal iverksettes nødvendig planarbeid med sikte
på å etablere nybygg for interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og
korttidsavdeling. Bygningen skal etableres ved eksisterende sykehusanlegg på Kloppene.
Rambøll er engasjert av Arendal Eiendom KF for å utarbeide detaljreguleringsplan med
konsekvensutredning for ny legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling.
Reguleringsplanen og prosjektering av nytt bygg foregår i to parallelle prosesser. Oppstartsmøte
ble avholdt den 15.05.2017 på Arendal rådhus.
Planbeskrivelsen er basert på Kommunal og moderniseringsdepartementets
reguleringsplanveileder. Konsekvensutredninger tar utgangspunkt i metoden som beskrives i
Statens vegvesens håndbok 712 Konsekvensanalyser (2018). Plankartet og
reguleringsbestemmelsene er juridisk bindende, planbeskrivelsen gir utfyllende informasjon om
eksisterende planområdet og planlagte tiltak.
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2.1

Forslagsstiller/eierforhold, plankonsulent
Forslagsstiller er Arendal eiendom KF, utførende konsulent for reguleringsarbeidet er Rambøll AS.
Eiendommer som blir berørt av reguleringen vises i tabell 1.

GNR

BNR
503
503
503
505
505
505
505
505
505
505

535
66
354
182
460
463
113
114
60
467

Tabell 1 Eiendommer som blir berørt av reguleringsplanen

2.2

Tidligere vedtak i saken
Arendal bystyre vedtok den 08.12.2016 at det skal iverksettes nødvendig planarbeid med sikte
på å etablere nybygg for interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og
korttidsavdeling. Planprogram for planarbeidet ble vedtatt 03.01.2018.

2.3

Krav om konsekvensutredning (KU)
Utarbeidelse av detaljreguleringsplan for ny legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og
korttidsavdeling faller inn under planer og tiltak som skal vurderes etter forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.
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

•

§ 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
med et bruksareal på mer enn 15.000 m² eller som omfatter et planområde på mer enn
15 dekar.
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3.

PLANPROSESSEN
Det ble gjennomført oppstartsmøte med Arendal kommune 15.5.2017. Planprogram var på
høring 16.06.2017-25.8.2017. Etter høring og behandling av planprogrammet i
kommuneplanutvalget 03.01.2018 ble det vedtatt at følgende tema skal konsekvensutredes:
•
•
•
•
•
•

Kulturminner
Støy
Støv
Geologi/Ras
Trafikk
Nærmiljø

Andre konsekvenser enn de overnevnte 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.
Det er utarbeidet egne fagrapporter for alle tema unntatt nærmiljø. Temaet nærmiljø omfatter et
begrenset areal og er i sin helhet behandlet i planbeskrivelsen. For øvrige tema er det gjengitt
sammendrag fra fagrapporter i kapittel 7, konsekvensutredning.

Figur 1 Varslet planområde. Planavgrensningen har senere blitt justert (se figur 7).

3.1

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på Arendal kommunens nettsider samt
annonse i Agderposten 16.6.2017. I tillegg ble det sendt ut varsel til berørte eiendommer og
regionale myndigheter. Høringsperioden for varsel om oppstart og planprogram var i tidsrommet
16.6.2017 - 25.8.2017.
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4.

PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

4.1

Statlige planer og føringer som har betydning for planarbeidet
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I
henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange.
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.
Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen.
Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst
hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.
Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige,
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, SSHF – Sørlandet sykehus avd.
Arendal (Askeladden ID:148693)
Fredningen omfatter bygningene med eksteriør og utvalgte deler av interiør og utomhusområder
som vist på kart. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningens innbyrdes sammenheng
med kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. Formålet er å bevare Arendal
sykehus som helse- og arkitekturhistorisk viktig eksempel på sykehus bygget ut etappevis
gjennom siste halvdel av 20. århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å
oppnå et arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig legge
til rette for endringer og utvidelser.
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Figur 2 Fredningen omfatter arealene som er markert (bygning, utomhus og berørte eiendommer).

4.2

Kommuneplan - arealdel for Arendal kommune 2013-2023
I gjeldende kommuneplan er området regulert med hensynssone for kulturmiljø, bevaringsverdig
bebyggelse (H570_14) og støysone fra helikopter (H210_03).
Hensynssone kulturmiljø, bevaringsverdig bebyggelse (H570_14)
Reviderte bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel 2013-2023 (Arendal
kommune, 2014) innebærer retningslinjer for hensynssone for kulturmiljø. I henhold til disse
retningslinjene skal den antikvariske verdifulle bebyggelsen søkes bevart, og områdets
særpregede miljø (herunder uteområder) videreføres. Ny bebyggelse i områdene bør i størrelse
og proporsjoner tilpasses den bevaringsverdige bebyggelsen i området. Det er stilt krav til
utforming, materialbruk og byggeteknikker som kan leses i sin helhet i kommuneplanens
bestemmelser.
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Figur 3 Kommuneplanens arealdel 2013 – 2023 vedtatt 22.5.2014. Hensynssone kulturmiljø,
bevaringsverdig bebyggelse H570_14 dekker østsiden av planområdet. Planområdets lokalisering er vist
med rød sirkel.

Støysone fra helikopter (H210_03)
Innenfor hensynssone helikopterstøy må grenseverdiene i gjeldende forskrifter og
støyretningslinjer legges til grunn ved utbygging /gjenoppbygging /påbygg til støyfølsomt
bruksformål (herunder sykehus). I henhold til forskrifter og retningslinjer må det utarbeides
støyfaglige utredninger før utbygging kan finne sted og eventuelle avbøtende tiltak må beskrives.

Figur 4 Kommuneplanens arealdel 2013 – 2023 vedtatt 22.5.2014. Støysone helikopterstøy H210_03
dekker et større område vest i planområdet. Planområdets lokalisering er vist med rød sirkel.
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4.3

Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner
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 10.3.2005. Planforslaget
forholder seg til reguleringsplan for Parkveien-Blødekjær øst for planområdet som legger opp til
fortau på nordsiden av Dydens vei.
PLANID

PLANNAVN

VEDTAKSDATO

1915r1b1

Sykehusområde, beb. plan felt O3

11.11.1998

1915r1b4

Sykehusområde, felt O5c, Klinkenberg

10.3.2005

2015r13e4

Del av sykehusområdet

22.6.2011

1915r1b2

Sykehusområde, beb. plan felt Sh 1 m.m.
helikopterbasen

17.8.2000

0906201613

Parkveien-Blødekjær

24.01.2019

Tabell 2 Eksisterende reguleringsplaner i planområdet og tilgrensende til planområdet.

Figur 5 Reguleringsplaner i nærområdet.
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Figur 6 Arealformål i eksisterende reguleringsplaner i planområdet. Den vestre delen er regulert til
offentlige friområder og den østre delen er regulert til offentlige bygninger.
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5.

EKSISTERENDE FORHOLD

5.1

Beliggenhet, arealbruk og eierforhold
Planområdet ligger på Kloppene, nord-vest for eksisterende sykehuskompleks. Området har
adkomst via Dydens vei i nord og via Sykehusveien i sør.
Eiendommene som inngår i planforslaget er i hovedsak eid av Sørlandet sykehus HF, Aust-Agder
fylkeskommune og Arendal kommune. Veiareal i Dydens vei er eid av Arendal kommune.

Figur 7 Områdets beliggenhet og planavgrensning.

5.2

Stedets karakter/landskap
Planområdet er dominert av en fjellkolle med en høyde på opptil 20 m, denne kollen er ubebygd
men delvis sprengt bort ifm tidligere utbygging. Det resterende arealet i planområde benyttes til
vegareal, uteområder og bygg tilknyttet Sørlandet sykehus Arendal.

Bilde 1 Planområdet sett fra Dydens vei, fløy E ses i bakgrunnen.
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Bilde 2 Planområdet og tilgrensende områder sett fra nord. I senter av bildet vises bygg for barne- og
ungdomspsykiatri. Planområdets avgrensning er vist skjematisk med stiplet linje.

Grøntområdene i den sørlige delen av planområdet (ved røykebua) er opparbeidet med gressplen
og benyttes av pasienter og besøkende. Det er en sti som fører opp til toppen av fjellkollen men
denne er svært bratt. Det er et platå på toppen av kollen.

5.3

Kulturminner og kulturmiljø
Eksteriør og deler av omkringliggende parkanlegg ved Sørlandet sykehus Arendal ble i 2012
fredet av Riksantikvaren etter Lov om kulturminner. Gjennom prosjektet Statens kulturhistoriske
eiendommer utarbeider alle statlige sektorer landsverneplaner, oversikt over de enkelte sektorers
verneverdige eiendommer og historikk.
Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng samt
kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. Formålet er å bevare Arendal sykehus
som helse- og arkitekturhistorisk viktig eksempel på sykehus bygget ut etappevis gjennom siste
halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre sykehusets arkitektur, uteområder og utvalgte
deler av interiør.
Fra fredningsvedtaket:
Arendal sykehus er et svært viktig helse- og arkitekturhistorisk eksempel på sykehuskompleks
fra perioden 1958-2001, tegnet av ett av landets ledende arkitektkontorer innenfor
helsebyggeriet etter krigen. Sykehuset er helhetlig planlagt og bygget ut etappevis gjennom 50
år og representerer en egen retning i norsk sykehusarkitektur i siste halvdel av 20. århundre.
Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et arkitektonisk helhetlig preg,
ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig legge til rette for endringer og utvidelser.
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Bilde 3 Historisk utvikling av sykehuskomplekset 1949, 1963, 1979 og 2016

Uteområdene ved hovedinngangen (sør for fløy E) utenfor planområdet er også forskriftsvernet
etter kulturminneloven. Disse områdene har røtter tilbake til 1920 tallet. Grøntområdene utgjør
en stor verdi for pasienter, besøkende og ansatte ved sykehuset.

Bilde 4 Vernede uteområder ved hovedinngangen, utenfor planområdet.

Ramboll
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I tillegg er Dydens vei (nord i planområdet) en del av Vestlandske hovedvei og dermed regionalt
verneverdig (askeladden.ra.no).

5.4

Naturverdier og biologisk mangfold
Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens
artskart. Det er ikke registrert verneområder, statlig sikrede friluftsområder eller artsfredning i
planområdet. Det er heller ikke registrert prioriterte arter eller viktige naturtyper i planområdet. I
nærheten av planområdet er det registrert to rødlistede arter, disse er fiskemåke og gulspurv.

5.5

Vei og trafikkforhold

Figur 8 Oversikt over veier i området.

Dagens adkomst til planområdet er fra Dydens vei. 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.
Tilgrensende til planområdet ligger det eneboliger. Boligene på Klinkenberg har adkomst via
parkeringsplassen mot Dydens vei. Øst for parkeringsplassen ved Dydens vei ligger avkjørselen
til Dydens vei 3 og Parkveien 11.
Fra Klinkenberg er det kobling videre mot sykehuset/legevakta som brukes som internvei for
ansatte mellom bygg for barne og ungdomspsykiatrien og øvrige sykehusfunksjoner. Fra
internveien er det adkomst til ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse).
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Figur 9 Adkomster til parkeringsplasser, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) og boliger i
området.

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 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.
Kollektivtilbud
Busstopp i området er vist i illustrasjonen nedenfor. Det er 5 min gåavstand fra busstoppene til
legevakten.
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Figur 10 Busstopp i nærheten av sykehusområdet.

Gang- og sykkelveier
Fortau er vist i illustrasjonen nedenfor. Sykehusveien benyttes som internvei for ansatte. Denne
veien er smal og har lav trafikkmengde, men er ikke universelt utformet med tanke på stigning.
Planområdet har ingen separate sykkelveier.

Figur 11 Eksisterende fortau i området.

5.6

Barns interesser
Barns interesser i planområdet er i dag knyttet til arealer opparbeidet med plen øst for fløy E.
Barne og ungdomspsykiatrien, Springkleiva barnehage og SMI skolen (skole for sosialmedisinske
institusjoner) ligger i kort avstand til dette området.

5.7

Grøntområder og rekreasjon
Deler av grøntområdene i planområdet har verdier som rekreasjonsområder, men har ulik grad
av skjøtsel, tilgjengelighet og nytteverdi. Områdene sør i planområdet er opparbeidet med

Rambøll

19 (57)

gressplen og benker for opphold og rekreasjon. Dette området er relativt lett tilgjengelig og har
gode solforhold. Kollen er et utsiktspunkt over sykehusområdet, men den er vanskelig å komme
til via en bratt sti og området er ikke opparbeidet.
Landskapsrommet oppleves som tilbaketrukket og naturnært samtidig som det ligger sentralt på
sykehusområdet. Helningen på området reduserer tilgjengeligheten og bruksmulighetene noe.
Klinkenberg/Sykehusveien som går gjennom området er en mye brukt internvei for
sykehusområdet. De omtalte områdene er vist i figuren.

Gressplen
Figur 12 Eksisterende grøntområder innenfor planområdet.

5.8

Universell tilgjengelighet
Fortauet langs Dydens vei har tilstrekkelig bredde for rullestolbrukere. Området er for øvrig ikke
universelt utformet. Internveien som vist med rød stiplet linje i figur 13 ovenfor har for høy
stigning til å tilfredsstille krav til universell utforming.

5.9

Teknisk infrastruktur
Det er eksisterende kommunal infrastruktur for vann, spillvann og overvann i Klinkenberg, både
sørøst og nordøst for planområdet. Det er muligheter for å koble på nye vann- og
spillvannsledninger til eksisterende nett både nordøst og sørøst for planlagt nytt bygg.
Planområdet består av jomfruelig terreng, og for eksisterende situasjon forutsettes det at mye av
overvannet på tomten infiltreres i grunnen. I dagens situasjon er dette et område som gir
redusert avrenning ved nedbør.
Rammeplan for VA inneholder utfyllende informasjon om teknisk infrastruktur.
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Figur 13 Oversikt over eksiterende kommunal infrastruktur for VA (Arendal Kommune)

Figur 14 Flomveier før utbygging (Arendal Kommune)

5.10 Grunnforhold
Det er stort sett bart berg i området (geo.ngu.no). På kollen er det observert tynt torvdekke med
oppstikkende bergflater over flere steder. Det forventes at dette enkelt kan graves av før boring
av hull for sprengning.
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Berget i skjæringen/kollen består hovedsakelig av gneis, med en større pegmatitt i nedre
halvdel av den søndre delen av dagens skjæring. Denne pegmatitten ser ut til å ha mindre
innflytelse på den nye skjæringen.
Berget viser en varierende grad av oppsprekking. Spesielt der dagens skjæring peker mot
nord er berget merkbart dårligere enn hva som er tilfelle i den sørlige enden. Lignende forhold
forventes i den nye skjæringen som skal tas ut ved utbygging. Det er ikke observert områder
med konsentrert vannføring annet enn mindre sig.
Da berggrunnen inneholder en del gneis, kan dette potensielt inneholde sulfid. Tradisjonelt er
problematikk med sulfidholdig berggrunn forbundet med Lillesand, og Arendal regnes ikke som et
kjent problemområde. Det kan antas at det er stedvise problemer fra Mandal i vest til Risør i øst.
Selv om Arendal ikke er kjent for å ha denne problematikken, kan det ikke utelukkes uten å gjøre
en nærmere undersøkelse.
Det er ingen områder i nærheten som ligger innenfor NVEs aktsomhetssoner for skred.
Arendalsdistriktet hadde en omfattende jerngruvedrift i ca. 400 år, fram til 1975. Det såkalte
Jerngruveprosjektet, som hadde som formål å få fram opplysninger om denne driften, startet i
1990. Arbeidet med registreringen ble senere videreført og gruvene som ligger innenfor det som
nå er Arendal kommune redegjort for i rapporten Registrering av jerngruver i Arendal kommune
(2001, Aust-Agder Arkivet). Det ligger ingen registrerte gruver innenfor, eller i umiddelbar
nærhet til planområdet. De nærmeste registrerte gruvene er i område 15. Torbjørnsbu vest for
Langsævannet og 16. Barbu – Langsæv, øst for Molandsveien ved Langsævann.

5.11 Støyforhold
Planområdet ligger i støysone for helikopterstøy i kommuneplanen og enkelte bygninger ligger i
gul og rød støysone for veitrafikk.

Figur 15 Støy fra veitrafikk, nåværende situasjon.
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6.

PLANFORSLAGET

6.1

Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål
Planens hensikt er å legge til rette for å etablere nytt bygg for interkommunal legevakt,
kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling, samt tilhørende parkeringsplasser og veiareal.
Planforslaget er fleksibelt for å muliggjøre ulike løsninger for utforming av bygget, parkerings- og
adkomstløsninger.
Planforslaget er utarbeidet i tråd med gjeldende kommuneplan, som viser hensynssone
kulturmiljø og støysone for helikopterstøy. Planområdet er omtrent 12 dekar.
Virkninger av planforslaget er beskrevet i konsekvensutredningen. Andre virkninger som ikke blir
fanget opp i konsekvensutredningen er beskrevet i dette kapittelet.

Figur 16 Planforslaget. Bru eller tunnel er mulige løsninger for å etablere en intern forbindelse til
sykehuset (vertikalnivå 3 og 1).

Rambøll

23 (57)

Figur 17 Utklipp av reguleringsplan for Parkveien-Blødekjær viser fortau på nordsiden av Dydens vei.
Planforslaget legger til rette for fortau i samsvar med dette.

Tabell 3 Arealtabell.

REGULERINGSFORMÅL

BETEGNELSE

(PBL §12-5)

(jf. Kart)

STØRRELSE
(daa)

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg
1160 - Offentlig eller privat tjenesteyting

BOP

3,9

1510 - Energianlegg

BE

0,1

Sum areal denne kategori

4,0

Nr. 2 Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur
2011 – Kjøreveg (5)

SKV

2,7

2012 - Fortau

SF

0,3

2018 – Annen veggrunn – teknisk anlegg (2)

SVT

0,0

2019 - Annen veggrunn – grøntareal (8)

SVG

0,6

2080 – Parkering (2)

SPA

2,8

2082 - Parkeringsplasser

SPP

0,1

Sum areal denne kategori

6,5

Nr. 3 - Grønnstruktur
3050 - Park

GP

1,7
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Sum areal denne kategori
Totalt alle kategorier

6.2

1,7
12,2

Byggets plassering, utforming og tilpasning til fredet bebyggelse
Det åpnes for utbygging på inntil 7200 m² BRA. I BRA er det inkludert areal for bebyggelse og
parkeringsareal på bakkeplan. Parkeringsplasser i kjeller medregnes ikke i BRA. Planforslaget
legger til rette for etablering av 3 etasjer og 2 underetasjer. Antallet etasjer er fleksibelt grunnet
ulike grad av terrenginngrep og kostnader ved gjennomføring. Dersom det etableres underetasjer
kan deler av etasjene benyttes til parkeringsareal med adkomst fra Sykehusveien i vest. I tillegg
er det mulighet for å etablere parkeringsplasser på tak med adkomst fra Klinkenberg (internvei).

Hovedbygningen bygges som en samlet bygningskropp. Mot vest og nordvest skal øverste etasje
trekkes inn minimum 2 m fra underliggende etasje. Tekniske installasjoner skal være trukket inn
minimum 3 m fra takets ytterkant. Bestemmelsene sikrer at materialene teglstein, naturstein,
metall, glass og betong skal benyttes. Teglstein skal være det fremtredende fasademateriale. Det
foreslås grå teglstein for å skille nybygget fra sykehusets røde teglfasader. Det anbefales å benytte
minst mulig ulike materialtyper for å skape et rolig uttrykk. Formålet med bestemmelsene er at
det nye bygget skal oppleves som et bygg med en egen identitet, samtidig som det ikke skal
devaluere det fredete sykehuset med omgivelser. For utomhus foreslås bruk av naturstein i
murer for å skape en naturlig sammenheng med sykehusets uteområde.
Planforslaget legger til rette for etablering av en intern forbindelse i form av bru eller kulvert
mellom det nye bygget og Sykehuset. En slik konstruksjon bør ta mest mulig hensyn til den
visuelle opplevelsen av det fredete sykehuset. Det er utarbeidet bestemmelser som sikrer at
bruas yttervegger skal være av glass og kobber slik at brua skal oppleves luftig og slippe inn
mest mulig naturlig lys. Brua skal tilpasses og underordne seg det fredete sykehusets arkitektur
og materialbruk mht. form og materialbruk. Dersom brua etableres skal det sikres en frihøyde på
4,5 m. Bestemmelsene for kulvert sikrer at det slippes inn dagslys i form av naturlig overlys. En
forbindelse i form av kulvert vil ha mindre innvirkning på Sykehusets visuelle fremtoning.
Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på hvordan bygget kan etableres i samsvar med
planforslaget. Eksempelet innebærer inngrep i terrenget for å muliggjøre 3 etasjer og 2
underetasjer. Det er også utarbeidet skisser for kostnadsbesparende alternativ som innebærer
mindre utsprenging av terreng.
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Figur 18 – Illustrasjonen viser en mulig utbygging som er innenfor planforslagets rammer. Skissen viser
hvordan bygget vil erstatte eksisterende terreng dersom 5 etasjer bygges (3 etasjer + 2 underetasjer).

Det tillates å etablere en frittliggende nettstasjon innenfor arealet BE. Dersom nettstasjon ikke
etableres i BE, kan dette arealet benyttes til parkeringsplasser.

6.3

Adkomst og parkeringsløsninger
Planforslaget setter krav til minst 76 parkeringsplasser for å dekke behovet for Legevakt, KØH og
korttidsavdeling. Antall parkeringsplasser må vurderes ut fra et behov for tilgang til
parkeringsplasser ved akuttsituasjoner, samtidig som det ikke er ønskelig å stimulere til mer
biltrafikk. Aktuelle løsninger for parkering er å benytte dagens parkeringsareal i o_SPA1, o_SPA2
og o_SPP. Parkeringsplasser innenfor planområdet består i dag av omtrent 74 plasser med
adkomst fra Dydens vei og 5 plasser langs Sykehusveien. I tillegg er det 24 plasser ved
inngangen til dagens legevakt (utenfor planområdet) som eventuelt kan benyttes.
Et mulig alternativ for adkomst og parkering er vist nedenfor. Det legges opp til en egen adkomst
for ambulanse/politi for å sikre uhindret ferdsel i akuttsituasjoner.
Hovedadkomsten blir ved parkeringsarealet øst i planområdet. Ved etablering av
parkeringsanlegg inne i bygget skal adkomst for ambulanse/politi etableres fra Sykehusveien i
vest. I tillegg beholdes areal for 5 parkeringsplasser langs Sykehusveien som eventuelt kan
forbeholdes politi, lege og ambulanse. Adkomst 3 som vist i figuren nedenfor skal benyttes av
varelevering/renovasjon. Det foreslås å etablere parkering/snuplass utenfor bygget ved adkomst
3. Dersom det etableres parkering på tak tillates det adkomst fra Klinkenberg (intern vei).
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Figur 19 Forslag til adkomstløsning.

6.4

Trafikk
Biltransport
Planforslaget åpner for nye adkomster fra Sykehusveien. Utover dette vil ikke trafikkmønsteret
endres som følge av planforslaget. Se kap. 7.3 for vurdering av virkninger på trafikk.
Kollektivtransport
Det skal legges til rette for en fremtidig busstrase forbi sykehuset for busser som går vestover.
Dette gjøres ved å etablere et kantstopp i o_SKV1 med ventebu på fortauet o_SF, eller eventuelt
som en del av bygningskroppen i o_BOP1.
Gang- og sykkelforbindelser
Planforslaget legger opp til at fortau videreføres på nordsiden av Dydens vei, i tråd med dagens
situasjon og planforslag for Parkveien-Blødekjær, se figur 18. Planforslaget legger også til rette
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for å etablere fortau på sørsiden av Dydens vei som vil bedre forhold for gående, særlig fra nytt
busstopp til nytt bygg for legevakt, KØH og korttidsavdeling. Rekkefølgekrav sikrer at fortauet på
sørsiden etableres før brukstillatelse for bygget gis. For at fortauet på sørsiden skal kunne
etableres må transformatoren som ligger langs Dydens vei flyttes. Dydens vei er kommunal, og
må bygges, driftes og vedlikeholdes av det offentlige.
Veien Klinkenberg-Sykehusveien på sør-østsiden av ny bebyggelse opprettholdes som gang- og
sykkelforbindelse til sykehuset og mellom ulike sykehusfunksjoner, som i dag.
Bru/tunnel mellom ny bebyggelse og sykehuset vil gi god tilgjengelighet for dem som skal
bevege seg mellom bygningene.
Bestemmelsene sikrer minimum 15 sykkelparkeringsplasser for ansatte og besøkende.

Figur 20 Eksisterende fortau og gang- og sykkelforbindelse videreføres i planforslaget.

6.5

Renovasjon
Renovasjon skal løses innendørs og tilpasses behovet i bygget. Det må etableres en forbindelse
mellom innendørs renovasjonsrom og området hvor det skal hentes. I tillegg må det sikres en
god løsning for adkomst/parkering for renovasjonstransport. Planforslaget gjør det mulig å
etablere adkomst via eksisterende parkeringsplass øst for bygget, eller fra Sykehusveien sør-vest
for nytt bygg.
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6.6

Tilgjengelighet
Ny bebyggelse skal innfri krav til universell utforming etter TEK17. HC parkeringsplasser skal
plasseres i nærheten av inngang eller ved heis dersom parkeringen ikke er på samme nivå som
inngangen til bygget.
Tilgjengeligheten for myke trafikanter vil være lik dagens situasjon. Fortauet langs Dydens vei
har tilstrekkelig bredde for rullestolbrukere. Internveien Klinkenberg/Sykehusveien tilfredsstiller
ikke prinsipp for universell utforming med tanke på stigning.

6.7

Uteoppholdsareal/lek/barns interesser
Innenfor området o_GP skal det eksisterende grøntområdet bevares. Dette skal bli et grønt
oppholds- og rekreasjonsområde for ansatte, pasienter og beboere i nærområdet. I området
o_GP tillates mindre tiltak som for eksempel benker, sittegrupper eller lignende. Det tillates også
mindre bygg som skur, bu eller lignende. Planbestemmelsene sikre at planter og trær som kan gi
allergiske reaksjoner ikke skal brukes.

6.8

Utbygging / gjennomføring
Reguleringsbestemmelsene sikrer at risiko i anleggsfasen utredes ved gjennomføring av planen.
Det er utarbeidet en ingeniørgeologisk vurdering som er oppsummert i konsekvensutredningen.
Notatet inneholder vurderinger av grunnforhold og risiko ved inngrep. Det beskrives ras- og
skredrisiko og hensyn til nærliggende bygg/underjordsanlegg med tanke på rystelser og
sprengningsvibrasjoner. I tillegg er det utført en enkel risiko og sårbarhetsanalyse vedrørende
forhold omkring sprengningsarbeider og uttak av ny bergskjæring.
Jernbanetunnelen og dens sikkerhetssoner i planområdet vil ivaretas i både reguleringsplan og
tekniske planer. Jernbanetunnelen ligger 60 m horisontalt og 30 m vertikalt fra antatt nærmeste
sprengningspunkt for tiltaket. Arealet markert med bestemmelsesområdet #1 på plankartet
ligger innenfor sikkerhetssonen. Dette arealet (en del av området avsatt til kulvert), er
søknadspliktig til jernbanemyndighet.

6.9

Naturmangfoldloven
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i nml §§ 8-12 skal legges til grunn
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av
beslutningen. En gjennomgang av prinsippene følger nedenfor.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
I vurderingen omkring naturmangfoldet er det benyttet allerede tilgjengelig materiale gjennom
ulike databaser. Det er ikke gjort registreringer innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget om naturmiljø som tema vurderes utfra dette som tilstrekkelig for det
videre reguleringsplanarbeidet.
§ 9 Føre-var-prinsippet
Virkningene av tiltaket anses å være tilstrekkelig kjent.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning.
Forslaget innebærer transformasjon og gjenbruk av gjeldende løsninger. Det vil ikke bli gjort
videre vurderinger av økosystemtilnærminger og samlet belastning.
§ 11 – kostnader ved miljøforringelse
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Det vil i dette planområdet ikke være noen kjent miljøforringelse som følge av planforslaget.
Vurderinger av kostnader vil ikke være aktuelt.
§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Ettersom det ikke skal foretas nye tiltak som vil komme i konflikt med funn knyttet til naturtyper
eller artsfunn, vil det ikke være aktuelt å gjøre videre vurderinger av hvilke teknikker eller
driftsmetoder som skal benyttes.

6.10 Vannforskriften
Planområdet ligger innenfor nedbørsfeltet til Langsævatn, og dette vannet er resipient for
avrenning av flomvann og overvann fra arealet som skal brukes. Langsævatn vurderes som en
god resipient med tanke på volum. Langsævatn har i dag moderat tilstand i vann-nett. Tilstanden
er basert på målinger av planteplankton, oksygenforhold, totalnitrogen og totalforsfor. Innsjøen
er antatt sterkt påvirket av saltforurensning fra vei, og middels sterkt påvirket av avrenning fra
byer/tettsteder.
I anleggsperioden vil sprenging av fjell, bygningsarbeider og økt tungtransport kunne medføre
midlertidig økt mengde støv til omgivelsene. Dette støvet vil følge med overvann ut i
Langsævatn. Sprengningsarbeidene vil sannsynligvis foregå over kortere tidsrom. Etter
anleggsfasen skal overvann fra planområdet som ikke infiltreres i terrenget samles opp i
rørledninger, via sluk og sandfang, og ledes til resipient. Det skal gjøres tiltak for å begrense
eventuelle utslipp av olje fra parkeringshus.
Nedbørsfeltet til den grenen av Langsævatn som blir berørt av tiltaket er ca. 0,4 km2 stort. Dette
arealet består ifølge NVEs kartbase av 45 % skog og 42 % bebygde områder. Området med berg
som skal sprenges vekk har et areal tilsvarende ca. 4000 m2. Dette området utgjør dermed en
svært liten andel av nedbørsfeltet, og mengden støv forventes ikke å være stort nok til å gi en
varig forringet tilstand i Langsævatnet. Etter anleggsfasen forventes heller ikke overvann fra
planområdet å bidra til at tilstanden i Langsævatn blir forverret. Planen vurderes til å være i tråd
med vannforskriftens miljømål for overflatevann, og § 12 er derfor ikke nærmere vurdert.
I planforslaget er det lagt inn rekkefølgekrav for å sikre undersøkelse av sulfid og eventuelt plan
for hvilke avbøtende tiltak som skal iverksettes.
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7.

KONSEKVENSUTREDNING
Konsekvensutredningen er utarbeidet i forbindelse med planforslaget som ble sendt på høring 26.
april 2019. Etter høringen har planforslaget blitt justert, men totalt sett vurderes konsekvensene
i denne konsekvensutredningen som uendret. Justeringene av planforslaget sikrer forhold knyttet
til kulturmiljø og nærmiljø på en bedre måte sammenliknet med tidligere planforslag. Dette på
grunn av justerte bestemmelse for utforming av bygget, samt at deler av grøntområdet sikres i
plankart og bestemmelser.
Konsekvensutredningen benytter relevante deler av metoden som beskrives i Statens vegvesens
håndbok 712 «Konsekvensanalyser. Veiledning», Statens Vegvesen 2014. Konsekvenser av
planforslaget sammenliknes med 0-alternativet, som er dagens situasjon med vedtatte planer.
Utredningsmetode
Konsekvensvurderingen er presentert i form av en beskrivende tekst og konsekvensen for temaet
er angitt direkte på skalaen fra stor positiv til stor negativ konsekvens, uten bruk av skala for
verdi og påvirkning. Resultatene fra de ulike delutredningene er avslutningsvis sammenstilt i én
tabell. Følgende verdi kategorier vil bli benyttet for å vurdere konsekvenser. Det er lagt til «liten
positiv» og «liten negativ» for å nyansere konsekvensene.
Stor positiv konsekvens (+++)
Positiv konsekvens (++)
Liten positiv konsekvens (+)
Ingen konsekvens (0)
Liten negativ konsekvens (+)
Negativ konsekvens (++)
Stor negativ konsekvens (+++)
På basis av innledende prosess, oppstartsmøte med kommunen og revisjon av planprogrammet,
er følgende tema utredet i konsekvensutredningen:
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Trafikk
Nærmiljø
Støv
Anleggsfase: Teknisk gjennomføring (geologi), støv og nærmiljø
Det er utarbeidet separate fagrapporter for alle tema unntatt nærmiljø. Utredning av
landskapsbilde inngår i tema kulturminner og kulturmiljø samt nærmiljø. Temaet nærmiljø
omfatter et begrenset areal og temaet er i sin helhet behandlet i planbeskrivelsen. For øvrige
tema er det tatt utgangspunkt i temarapportene ved vurdering av konsekvens. De mest aktuelle
influensområdene regnes å være Sykehuset og boligbebyggelse på nordsiden.
Skadereduserende tiltak
Dersom det avdekkes betydningsfulle negative konsekvenser av tiltaket er det, i de tilfeller hvor
det er aktuelt, presentert forslag til skadereduserende tiltak som vil bidra til en mer positiv
konsekvens. Eventuelle skadereduserende tiltak er presentert under det enkelte deltema.
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7.1

Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø
Arendal Sykehus er fredet etter Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer,
fastsatt av Riksantikvaren 9. november 2011, og inngår i landsverneplanen for helsebygg. Både
bygninger og utomhusområder som vist i kartet er omfattet av vedtaksfredning.

Figur 21 Fredete bygninger og utomhus Arendal Sykehus (forskrift om fredning av statens
kulturhistoriske eiendommer, - 2011 vedlegg nr. 2.26). Planområdets lokalisering er vist med gul sirkel.

I Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, er Arendal sykehus betegnet som
et svært viktig helse- og arkitekturhistorisk eksempel på et sykehuskompleks fra 1958-2001.
Sykehusets utbygging ble igjennom hele perioden tegnet og styret av samme arkitektkontor. Det
er helhetlig planlagt og etappevis bygget ut. Estetiske og miljømessige hensyn hevdes i
forskriften ivaretatt i byggeriet som også hevdes å være tilrettelagt for fremtidige endringer og
utvidelser.
Det foreligger kulturminneutredning for nybygg ved det fredete sykehusanlegget, utført av Niras
på oppdrag fra Rambøll. Rapporten beskriver anleggets kulturhistoriske verdi som arkitektur satt
i en landskapskontekst. Det vurderes bl.a at «tiltaket er både i direkte og indirekte konflikt med
kulturminnet []. Landskapet endres utseendemessig og de visuelle og funksjonelle
sammenhenger mellom vernet arkitektur og landskap brytes, noe som vil påvirke lesbarheten,
forståelsen eller opplevelsen av kulturminnet og det sammenhengende kulturmiljø.» Videre står
det at «gjennomføres tiltaket vil viktige siktlinjer fra og til kulturminner og kulturmiljøer bli brutt
og ødelagt. Tiltakets størrelse, synlighet og moderne karakter vil bli dominerende i forhold til
kulturminner og kulturmiljøet som har stor grad av autentisitet.» Kulturminneutredningens
konklusjon er at tiltaket innebærer stor negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø.
Området som planforslaget omfatter, ligger i sin helhet utenfor det området som inngår i
fredningen etter forskriftens vedlegg 2.26, se Figur 23. På bakgrunn av dette er det av
advokatfirmaet Hald og co utarbeidet et notat om omfang og virkning av fredningsforskrift for
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anlegget. Notatet redegjør for vurdering av hvorvidt kulturminneutredningen fra Niras er basert
på en korrekt forståelse av gjeldende regelverk.
I notatets kap. 4.3.1 er fredningsforskriftens konkrete geografiske omfang vurdert og det
konkluderes med at: «Området som inngår i det foreliggende reguleringsforslaget ligger i sin
helhet utenfor det området som inngår i fredningen etter forskriftens vedlegg 2.26. Dette
innebærer etter undertegnedes vurdering at en utbygging innenfor det foreslåtte
reguleringsområdet ikke rammes verken av forskriftens generelle bestemmelser, eller de
særskilte bestemmelser i Vedlegg 2.26.» Videre står det at «det er følgelig ikke grunnlag for å
konkludere med at en utbygging innenfor reguleringsområdet vil være direkte i strid med
forskriften [].»
Betydningen av tiltak utenfor området som er fredet er omtalt i notatets kap. 4.3.2. Der
argumenteres det for at man «…må legge til grunn at det ved vedtakelse av fredningsforskriftens
vedlegg 2.26 er foretatt en konkret vurdering som innebar at man fant det tilstrekkelig å frede de
konkrete bygninger og anlegg(utomhusområder) slik det fremgår av vedlegg 2.26 (se figur 23).
utover dette har man valgt å ikke frede omkringliggende områder, herunder området for det
aktuelle reguleringsforslaget…» Dette innebærer at man i dette tilfellet ikke har funnet det
nødvendig eller ønskelig å foreta fredning av de tilstøtende områdene og det må forstås slik at
man har foretatt et bevisst valg, hvorved disse arealene/områdene ikke er funnet så
betydningsfulle at de må fredes for å beskytte de tilstøtende fredete bygninger og anlegg. Etter
advokatens vurdering blir det dermed uriktig at man i tolkningen av forskriften og dennes
omfang, likevel trekker disse arealene inn i vurderingen og konkluderer med at en utbygging her,
likevel vil medføre at man indirekte er i strid med den foreliggende fredningen. Det påpekes
også at de samme spørsmålene som reises i kulturminneutredningen fra Niras i tilfelle også
burde vært reist ved byggingen av parkeringsbygget syd for sykehuset, og ved bygging av
anlegget for helikopter mv. nord for sykehuset. Tilsvarende problemstillinger har ikke blitt reist i
forbindelse med disse.
Av notatet fremgår det at det er vanskelig å se at det er grunnlag for å konkludere med at
tiltaket er i direkte og/eller indirekte strid med fredningen etter forskriftens vedlegg 2.26. Det
konkluderes med at «en utbygging innenfor det foreslåtte reguleringsområdet ikke vil være i strid
med fredningen som foreligger for konkrete bygninger og anlegg i reguleringsområdets
nærområde etter forskriften, og Vedlegg 2.26 til denne.»
På bakgrunn av vurderingen i notatet fra Advokatfirmaet Hald har Rambøll utarbeidet et notat
med kulturminnefaglig kommentar til kulturminneutredningen utført av Niras. Av notatet
fremgår det at Rambøll støtter de vurderinger som er gjort i rapportens beskrivelse av anleggets
kulturhistoriske verdi som arkitektur satt i en landskapskontekst, men at det tas en for bastant
konklusjon om at nytt tomtevalg bør vurderes. Videre står det at generelt vil konsekvensene et
nytt tiltak har for et kulturmiljø avhenge av hvorvidt det i tilstrekkelig grad er tatt hensyn til en
analyse, tilsvarende det som er gjort innledningsvis i kulturminneutredningen. «Et nybygg som i
liten grad tar hensyn til og tilpasses eksisterende kontekst vil oppleves å ha negativ konsekvens.
Et nybygg som – gjennom en grundig stedsanalyse – gjennom arkitekturen synliggjør
sammenhengen mellom den konteksten den står i og samspillet med verneverdig bebyggelse vil
derimot kunne ha en positiv effekt».
Et godt samspill mellom det vernete og det nye kan i noen grad sikres gjennom
reguleringsbestemmelsene ved bl.a. å angi hvordan volumet skal forholde seg til terrenget og
eksisterende bygning, maks. byggehøyde, krav til materialbruk, krav om dialog med
vernemyndighet, krav til landskapsplan o.l.
Det har i prosessen vært dialog med Riksantikvaren og opprinnelig arkitekt av det fredete
sykehuset, som støtter at nytt bygg skal ha en klar identitet i forhold til sykehuset. Det bør være
en enhetlig materialbruk, for eksempel grå-brun teglstein. I følge arkitektens vurdering har
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gangbruløsninger svakheter både funksjonelt og arkitektonisk, og det ble lagt frem forslag om
kulvert.
Etter en helhetlig vurdering, på bakgrunn av det ovennevnte, samt forslag til
reguleringsbestemmelser som sikrer ivaretakelse av samspillet mellom det vernete og det nye,
konkluderes det med at planforslagets konsekvens for fredet kulturminne og kulturmiljø er
ubetydelig.
Skadereduserende tiltak
Dialog med vernemyndighet om nybyggets utforming og samspillet med det fredete sykehuset vil
ivaretas igjennom behandling av dispensasjon fra fredningen. Klare premisser for utformingen av
nybygget, som sikres i reguleringsbestemmelser, kan bidra til en mer positiv effekt av nybygget.
Dette kan også bidra til at det fredede anlegget vil framstå mer i samsvar med den nye
utbyggingen. Valg av bru/kulvert mellom nytt bygg og sykehuset er også avgjørende for hvordan
inngrepet oppleves i henhold til kulturminnet. Dersom det velges kulvert vil dette være mindre
dominerende enn en bru over til sykehuset. Nytt bygg bør ha en klar identitet i forhold til
sykehuset. Det bør være en enhetlig materialbruk, for eksempel grå-brun teglstein.
Med henvisning til innsendt innspill (22.08.2017) har Riksantikvaren beskrevet at en eventuell
sammenbygging av eksisterende fredet sykehusbebyggelse og nytt bygg (for legevakt og
kommunal øyeblikkelig hjelp) må behandles særskilt som dispensasjon fra fredningen.
Riksantikvaren beskriver at: «Det forutsettes at reguleringsplanen i så fall legger klare premisser
for utformingen der kulturminneverdiene blir tilstrekkelig ivaretatt. […]. For øvrig forventes det at
den nye reguleringsplanen legger til rette for utbygging som i plassering, volum, form,
materialbruk og farge lar det fredete anlegget visuelt framstå i samsvar med formålet med
fredningen av Arendal sykehus, som er å bevare anlegget som «helse- og arkitekturhistorisk
viktig eksempel på sykehus bygget ut etappevis gjennom siste halvdel av 20.århundre».

7.2

Støy
Støykilder som påvirker ny legevakt og kommunal hjelp er helikopter og biltrafikk. Med bakgrunn
i trafikktall, trafikkutredning utført av Rambøll 2018 og støyberegning fra helikopter fra SINTEF
2005 er støyproblematikk i forhold til etablering av et nytt bygg for legevakt og kommunal hjelp
undersøkt. Det er ikke fokus på støy for uteoppholdsareal. På grunn av nærhet til
helikopterlandeplass kan det være aktuelt å bygge tak på uteoppholdsareal. Dette må vurderes i
en senere fase.
Det er utarbeidet støysonekart hvor nyskapt trafikk er inkludert. Kartet viser tilnærmet lik
situasjon som i dag, men rød og gul sone strekker seg litt lengre ut enn for nåværende situasjon.
Det nye bygget er i støyutredningen vurdert som støyfølsom bebyggelse (sykehus og
pleieinstitusjoner).
Det er beregnet fasadenivå, der høyeste fasadenivå er Lden > 59 dB for legevakten.
Den nye legevakta vil generere noe trafikk til området, trafikkanalysen har antydet omtrent 300
bilturer i gjennomsnitt. Det er dermed beregnet fasadenivå for de nærmeste boligene for å
vurdere om den økte trafikkmengden vil påvirke boligene i negativ forstand. 300 biler er en
beskjeden økning av trafikk med hensyn til støyutbredelse. Det må en endring på 100% for å øke
støyen med 3 dB.
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Det viser seg at det vil være 1 dB endring for nærmeste bebyggelse som mistenkes å være
refleksjoner fra den nye legevakta. For de øvrige boligene vil det kun være en endring på 0-1 dB.
Det iverksettes ikke tiltak før det er en merkbar endring, som er definert som 3,0 dB i
retningslinje T-1442.
Ut fra tidligere beregninger vil støynivået fra helikopter på fasaden tilsvare rød støysone. På
grunn av plasseringen til legevakten i forhold til helikopterlandeplass er det vurdert at tiltak må
utføres på fasaden.
Krav til innendørs lydnivå er Leq24h = 30 dB for undersøkelsesrom, behandlingsrom,
operasjonstue og senge- eller beboerrom. For senge- og beboerrom er også krav til maksimalt
støynivå på Lpafmax = 45 dB. For maksimalt krav er det natt som teller, men det forutsetter en
god del antall hendeleser (10 hendelser eller flere), som ikke vil være dimensjonerende for
legevakten. Dermed er det ekvivalentnivået som er dimensjonerende.
På grunn av plasseringen til legevakten i forhold til helikopterlandeplass er det vurdert at tiltak
må utføres på fasaden. Det må vurderes å bygge tung fasade (teglstein, leca, betong) og lydkrav
på vinduer. Hvis legevakten vil føre til økt antall helikopterbevegelser vil dette gjøre slik at støy
på de nærmeste boligene øker. Igjen må det en solid økning til før ekvivalentnivå øker med 3,0
dB.
Gjeldende retningslinje T-1442 anbefaler at man kan tillate etablering av
sykehus/pleieinstitusjoner i gul sone dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller
grenseverdiene i tabell 2 og at krav til innendørs støynivå er tilfredsstilt. Kravene til innendørs
støy løses ved å ha fasader med tilstrekkelig lydisolasjon, som omtalt senere i dette avsnittet.
Der det skal være rom for overnatting for ansatte/pasienter er vår anbefaling at disse plasseres
mot stille side. For slike rom der dette ikke lar seg løse (vinduer mot støyutsatt side) anbefaler
retningslinjen at det etableres balansert ventilasjon og utvendig solavskjerming. I tillegg til
tilstrekkelig fasadeisolasjon anses dette som tilstrekkelige avbøtende tiltak.
Det vil være helikopter som er dimensjonerende med hensyn til tiltak på fasade, og det er
antydet at fasaden (vindu og vegg) må til sammen overholde krav Rw + Cfly = 40 dB ved
støyfølsomme rom/kontorer. Det kan være aktuelt å bygge tak på uteoppholdsareal på grunn av
nærhet til helikopterlandeplass.

7.3

Trafikk
Ny legevakt skal erstatte eksisterende legevakt som i dag holder til i sykehuset. Trafikkvekst som
følge av tiltaket antas derfor å i hovedsak genereres av KØH og korttidsavdeling.
Biltrafikk
Det forventes at ny KØH og korttidsavdeling vil føre til en trafikkvekst på omtrent 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.
Det er gjort kapasitetsberegninger for krysset Parkveien/Dydens vei. Disse indikerer en god
restkapasitet i krysset etter tiltaket.
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.
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Parkering og adkomst
Planforslaget setter krav til etablering av minst 76 parkeringsplasser for å dekke behovet for
Legevakt, KØH og korttidsavdeling. I følge trafikkanalysen er anbefalte antall parkeringsplasser
vurdert til å være 113 plasser for å sikre god tilgang til parkeringsplasser ved akuttsituasjoner.
Aktuelle løsninger for parkering er å benytte dagens parkeringsareal, å etablere parkering på tak
og/eller som en del av det nye bygget. Parkeringsplasser innenfor planområdet består i dag av
74 plasser med adkomst fra Dydens vei og 5 plasser langs Sykehusveien. I tillegg er det 24
plasser ved Sykehuset som tilhører eksisterende legevakt. For å opprettholde dagens
parkeringsdekning må det derfor etableres 52 nye plasser, som skal dekke behovet for KØH og
korttidsavdelingen, enten i eller utenfor planområdet.
Det er i plankartet vist tillatte adkomster, som må tilpasses løsningene som velges. Figuren
nedenfor viser de aktuelle adkomstene og hvilken transport de er tenkt å betjene.
Parkeringsplassene i øst kan i utgangspunktet benyttes av alle kjøretøy, mens parkering på tak i
hovedsak er tenkt til ansatt parkering og noen besøksplasser.
Ved etablering av parkeringsanlegg inne i bygget blir adkomst fra Sykehusveien fra vest eller fra
parkeringsplassen i øst. Det anbefales at en av adkomstene fra Sykehusveien forbeholdes
ambulanse/politi. Det er også en mulighet å etablere en adkomst/oppstillingsplass for
varelevering/renovasjon som får en egen adkomst fra Sykehusveien. Et annet alternativ for
adkomst for ambulanse/politi er fra sør-øst siden av bygget via Sykehusveien.

Figur 22 Sammenstilling av tillatte adkomster. Adkomstene A1 og A2 samt Vare/Ren1 viser adkomster
til eventuelle parkeringsplasser som etableres inne i bygget.
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Det kan i utgangspunktet være uheldig i et trafikksikkerhetsperspektiv å ha to adkomster med
kort avstand i Sykehusveien. Dette er likevel foreslått som mulige adkomster til det nye bygget.
Ambulansetrafikken bør ha en egen adkomst for å sikre en mest mulig uhindret kjøreveg. Det
understrekes derfor at en av adkomstene (A2 eller A3) kun skal gjelde for ambulansetrafikk med
få kjøretøybevegelser pr dag. I vurderingen vektlegges det 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 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.
Varelevering og avfallshåndtering
Renovasjon og varelevering kan skje via eksisterende parkeringsplasser med adkomst fra Dydens
vei eller eventuelt fra Sykehusveien (vest for nytt bygg). Adkomst for varelevering/renovasjon
må tilpasses adkomsten for ambulanse/politi for å sikre mest mulig uhindret ferdsel for
utrykningskjøretøy. En egen adkomst fra Sykehusveien anses derfor som mest hensiktsmessig
med tanke på fremkommelighet for ambulanse/politi. Denne løsningen innebærer etablering av
en oppstillingsplass/snuplass utenfor det nye bygget.
Sykkel og gange
Eksisterende fortau nord i Dydens vei vil videreføres. Dette er i samsvar med reguleringsplan for
Parkveien-Blødekjær. Det legges også til rette for etablering av et nytt fortau på sørsiden av
Dydens vei.
Det anbefales å anlegge mellom 10-15 sykkelparkeringsplasser for ansatte og besøkende.
De aktuelle adkomstene til parkering (Adkomst 2) og adkomst til nytt bygg (Adkomst A3) vil gi
noe økt trafikk på internveien som kan benyttes av gående og syklende. Inn- og utkjøring til
adkomstenes samt deling av areal med kjøretøy kan ha negativ virkning for gående og syklende.
Kollektivtransport
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. Det nye busstoppet vil bidra til kortere gangavstand til sykehuset og nytt bygg
for legevakt, KØH og korttidsavdeling og være et positivt tiltak i området.

7.4

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

Figur 23 Eksisterende reguleringsplan sykehusområdet, bebyggelsesplan felt O3, vedtatt 11.11.1998

Grøntområdene i planområdet har verdier som rekreasjonsområder men har ulik grad av
skjøtsel, tilgjengelighet og nytteverdi.
Områdene sør i planområdet er opparbeidet med gressplen og benker for opphold og rekreasjon.
Dette området er relativt lett tilgjengelig og har gode solforhold. Områdene på kollen er
vanskelige å komme til og er ikke opparbeidet. Områdene som er opparbeidet utgjør et areal på
om lag 1,5 daa og har en stigning på mellom 10 og 15 grader i nord-sør retning.

Bilde 5 Områder som er vurdert til å ha verdi som rekreasjonsområder.
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Toppen av kollen er tilgjengelig via en svært bratt sti som går fra parkområdet. På toppen av
kollen er det et flatt område på omlag 1 daa, med utsikt over sykehusområdet.

Bilde 6 Flatt område på toppen av kollen og utsikt over E fløyen

Områdets bruk er sannsynligvis i hovedsak knyttet til rekreasjonsbruk for pasienter, besøkende
og ansatte ved sykehuset. Det antas at området ikke brukes spesielt hyppig. Området har verdi
som rekreasjonsområde da det danner et landskapsrom som oppleves som tilbaketrukket og
naturnært samtidig som det ligger sentralt på sykehusområdet. Helningen på området reduserer
tilgjengeligheten og bruksmulighetene noe. Klinkenberg/Sykehusveien som går gjennom området
er en mye brukt internvei for sykehusområdet.
Vurdering av områdets verdi
Grøntområdene som berøres i planforslaget er vanskelig å verdisette etter konvensjonell
metodikk da de utgjør et lite areal. Verdisettingen er utført med bakgrunn i områdenes
bruksverdi for sykehuset. Grøntområdet markert som område 1 i figuren nedenfor vurderes til
høy verdi da disse er pent opparbeidet, ligger sentralt og er skjermet mot trafikk. Resterende
grøntarealer vist som område 2 vurderes til middels verdi.

Figur 24 Område 1 er vurdert til å ha høy verdi, mens område 2 vurderes til middels verdi.
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Konsekvenser av planforslaget
Reguleringsforslaget legger opp til fleksibilitet for utbyggingen i o_BOP. Hvor store deler av
grøntområdene som skal bevares vil derfor ikke detaljeres i planforslaget. Plassering av bygget
på tomten og hvilke adkomster som skal velges er avgjørende. Planforslaget åpner for adkomst
fra Sykehusveien som vist i figuren nedenfor.

Figur 25 Utklipp fra modell som viser en eventuell adkomst til sørsiden av nytt bygg, sett fra sør og vest.
Røykebua, vist som grått bygg skal mest sannsynlig rives.

Figur 26 Reguleringsplankart for ny legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (26.04.2019).
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Det er nedfelt i bestemmelsene at de delene av fjellkollen som gjenstår etter utbygging skal
bevares med sitt opprinnelig preg med hensyn til terreng og vegetasjon. Det tillates
tilrettelegging for opphold og rekreasjon i grøntområdene. Forstøtningsmurer og sikring tillates
der det er nødvendig for å skape funksjonelle og trygge uteområder. Planter og trær som kan gi
allergiske reaksjoner skal ikke brukes. Dette gjelder særlig or, bjørk og hassel som har store
pollenutslipp.
Grøntområdet innenfor o_BOP1 kan bli påvirket noe negativt ved at det tillates etablering av
adkomst til nytt bygg fra sør-øst som vist i figur 27.

7.5

Støv
Negative konsekvenser som følge av støv er mest kritisk i anleggsfasen, men kan også
forekomme i driftsfasen særlig fra trafikk. Utslipp av NO2 og PM10 for dagens trafikksituasjon viser
ifølge miljørapporten at de beregnede verdiene er lavere enn grenseverdier både i henhold til
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-6 (Klima- og
miljødepartementet, 2004) og i henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet, 2012). I henhold til trafikkrapporten vil det
bli lite økning i trafikk sammenliknet med dagens trafikksituasjon, og det kan dermed
konkluderes med at konsekvenser som følge av støv vil være av liten betydning i driftsfasen.

7.6

Konsekvenser i bygge- og anleggsfasen
Konsekvenser i bygge- og anleggsfasen anses som midlertidige konsekvenser. Det er gjort en
samlet vurdering for disse konsekvensene i konklusjonen. Dette gjør at de kortvarige
konsekvensene får mindre vekting enn de langvarige konsekvensene.
Teknisk gjennomføring (geologi)
I forbindelse med oppføring av det nye bygget for legevakt og KØH er det nødvendig å sprenge
bort deler av kollen. Den nye bergskjæringen vil ha en maks høyde på omkring
15-17 m. Det nye bygget er planlagt lagt i skjæring inn i en kolle som strekker seg opp til i
underkant av 70 moh. Den nye skjæringen kan bli ca. 15-17 m høy og skal sprenges inn i en
eksisterende bergskjæring/fjellskrent. Topografien i området domineres av denne kollen, men
helningsvinkelen i områdene der det ikke er skjæring når maksimalt omkring 25°.
Det ble utført sprekkemålinger på utvalgte steder i og på oversiden av dagens skjæring der
det var mulig å komme til. Det er tre sprekkesett som hovedsakelig gjør seg gjeldende sammen
med spredte «villsprekker».
En svakhetssone med retning NV/SØ kommer ut omtrent midt i dagens skjæring som er
vendt mot nord. I den nye skjæringen vil denne ligge nær skjæringshjørnet, noe som vil
kunne forringe kvaliteten i dette området. Sonens forløp er tegnet inn i illustrasjonen nedenfor.
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Figur 27 De tre hovedsprekkesettene er gjengitt på kartet der nytt bygg også er tegnet inn. Målingene
gir en indikasjon på forventede forhold i den nye bergskjæringen, men det endelige bildet kan avvike
noe. Svakhetssone er markert med røde streker.

Skadereduserende tiltak
Bergsikring
Avhengig av om det skal tilbakefylles bak det nye bygget eller om det skal være åpent med
svalgang, vil det være nødvendig med bergsikring. Omfanget vil bli klart mindre om det velges
tilbakefylling. Det forventes å være nødvendig med moderate mengder bergsikring. Behovet
for sikring med steinsprangnett må vurderes etter at bruken av området mellom bygg
og skjæring er avklart. Med grunnlag i kvaliteten av dagens skjæring og målte sprekkesett
forventes det ikke å være behov for forbolter. Lokale forhold kan imidlertid skape ugunstige
blokker slik at det likevel kan være aktuelt enkelte steder.
Hensyn til bebyggelse og parkering
For bygg tilknyttet sykehuset må det utredes om det er sensitive installasjoner som må tas
hensyn til i forbindelse med sprengningsarbeidene. For privatboliger anbefales det å utføre en
tilstandsvurdering der boligen ligger innenfor 100 m avstand til sprengningsstedet. I tillegg må
det gjøres tiltak for å unngå steinsprut fra salvene. Dersom noen avdelinger ved sykehuset er
særlig ømfintlige for støv må det benyttes støvreduserende tiltak.
Det ble ved befaring ikke oppdaget ustabile partier i jernbanetunnel, som ligger sør for
planområdet, som krever ekstra sikring.
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Det er ingen områder i nærheten som ligger innenfor NVEs aktsomhetssoner for skred.
Stedvis er det mindre skrenter ned fra kollen der det ved sprengningsarbeider kan løsne
stein som ruller ned. Det anbefales derfor ved sprengning å stenge parkeringsplassene langs
veien på sørøst-siden av kollen (Klinkenberg) og plassene nærmest skråningen på den større
parkeringsplassen i planområdet.
Rystelseskrav
Det må tas hensyn til omkringliggende bygg, konstruksjoner og parkeringsplasser under
sprengning. Dette må besiktiges før og etter arbeidet er utført. Tillatte rystelser i forbindelse med
sprengning i bygge- og anleggsvirksomhet skal settes i henhold til krav i NS 8141:2001 (Norsk
Standard, 2001). I forbindelse med sprengning nært tunneler og bergrom kan krav i henhold til
NS 8141-1:2013 benyttes (Norsk Standard, 2013).
Følgende bygg må besiktiges:
· Østlige deler av dagens sykehus
· Dydens vei (10, 12), 14, 16 og 18
· Klinkenberg 4
· Det utredes om det er sykehusbygg med følsomt utstyr og lignende, som krever at det
stilles spesielle krav med tanke på rystelser.
Vurdering
Basert på beskrivelsen i veilederen for bruk av Eurokode 7 (NBG, 2011) vurderes prosjektet
å ha en pålitelighetsklasse CC/RC 2 og middels vanskelighetsgrad. Dette plasserer prosjektet
i geoteknisk kategori 2. For pålitelighetsklasse CC/RC 2 skal det utføres normal
kontroll, som innebærer egenkontroll og sidemannskontroll.
Støv
I forbindelsen med utbygging av ny legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og
korttidsavdeling i Arendal er støv problematikk i anleggsfasen utredet. Årsaker til støv i
anleggsfasen er byggestøv og støv fra sprengningsarbeider. I forbindelse med aktivitetene
skissert i forslaget til planprogram, masseuttak med tilhørende tungtrafikk, er støv, herunder
svevestøv (PM), den mest aktuelle komponenten å vurdere.
Luftforurensning øker risikoen for luftveis- og hjerte-karsykdom og tidlig død (World Health
Organization, 2005). En rekke ulike komponenter kan bidra til redusert luftkvalitet, inkludert
svevestøv (PM) og nitrogenoksider (NOx). Studier indikerer at PM10 (svevestøv med diameter
mindre enn 10 µm) hovedsakelig er forbundet med effekter på luftveissystemet, mens PM2,5
(svevestøv med diameter mindre enn 2,5 µm) er forbundet med skadelige virkninger på hjerteog karsystemet.
Utslipp til luft og lokal luftkvalitet er regulert av Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) kapittel 7. Lokal luftkvalitet (Klima- og miljødepartementet, 2004),
med hjemmel i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) (Klima- og
miljødepartementet, 2015). Forurensningsforskriftens kapittel 7 inneholder bestemmelser om
ansvarsforhold og utførelse av målinger, og grenseverdier for utendørs luft.
Utslipp av NO2 og PM10 for dagens trafikksituasjon viser at de beregnede verdiene er lavere enn
grenseverdier både i henhold til Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 7-6 (Klima- og miljødepartementet, 2004) og i henhold til
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet,
2012). Utslipp kan endres i anleggsfasen: Trafikk og spesielt tungtrafikk vil øke i anleggsfasen,
særlig i Dydens vei og Sykehusveien. Det skal i tillegg sprenges en del masser som skal
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transporteres ut, noe som vil medføre økt transport med tunge kjøretøy med mulig støving både
fra masser og oppvirvling av støv fra anleggsveier.
Da det blir antakeligvis mest spredning av støv fra eksponerte masser og tungtrafikk, som kan gi
økende konsentrasjon av PM10, slik at konsentrasjonene i perioder vil kunne være høyere enn
grenseverdier både i henhold til Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 7-6 (Klima- og miljødepartementet, 2004) og i henhold til
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet,
2012).
Sprenging i planområdet skal antakeligvis skje kun i korte perioder, og det er ikke forventet at
det skulle medføre eksponering for folk i nærområdet og dermed for sykehusområdet. På den
annen side ligger eksisterende sykehuset bare rundt 30 meter sør-sørvest for planområdet og
dermed rett i hovedvindretning. Det betyr at støvutslipp fra sprenging eller annen støving fra
anleggsområdet (veier og lagring av masser) i planområdet kan spres inn mot sykehusområdet.
Skadereduserende tiltak
Vanligvis er det massetransport som bidrar mest til støv-forurensning fra bygg- og
anleggsvirksomhet. Derfor bør det utarbeides en transportplan (massetransport med mer) for all
kjøring til og fra anlegget og inne på byggeplassen. Transportplanen bør inneholde forslag til
skadereduserende tiltak.
Forslag til skadereduserende tiltak er:
•
•
•
•

Hjulvask av tungtrafikk fra massetransport
Rengjøring av veier
Tildekking av masser
Vannsprøyting av masser og anleggsveier for å hindre støvflukt

Dersom det er behov for dokumentasjon av at det ikke har vært uakseptabel spredning fra
anleggsområdet, bør det settes opp støvmålere gjennom perioden.
Nærmiljø
I anleggsperioden vil det blir redusert tilgang til grøntområdene. Det skal antakeligvis sprenges
kun i korte perioder i anleggsfasen, og det forventes lav grad av eksponering av støv og støy for
folk i nærområdene. I fagrapporten for støy er det likevel medregnet at Sykehuset ligger i hovedvindretning og at støv dermed kan spres mot sykehuset. Skadereduserende tiltak vil bidra til
mindre spredning av støv i nærområdet.

7.7

Konklusjon konsekvensutredning
I en totalavveining og sammenligning av alternativene med dagens situasjon kommer
forslagsstiller til følgende resultat: Planforslaget vil gi liten negativ konsekvens for
områdeutviklingen. Forslagsstiller har lagt overveiende vekt på kulturminner og kulturmiljø,
trafikkforhold, nærmiljø, støy og støv og konsekvenser i bygge- og anleggsperioden.
Det er positivt at planområdet ligger i nærheten av Arendal sykehus slik at det kan etableres en
intern forbindelse mellom byggene. Med en høy utnyttelse av tomten sikres det nok arealer til de
funksjonene det er behov for. I kap. 7.1 er konsekvenser av nybygg og samspillet med det
fredete sykehuset vurdert. For å bidra til at det nye bygget vil fremstå mer i samsvar med det
fredete sykehuset skal det legges klare premisser for utforming og materialvalg.
Trafikkforholdene vil ikke endres i særlig stor grad, men adkomstløsningene vil være avgjørende
for trafikkbildet. Konsekvenser for bygge og anleggsperioden innebærer særlig konsekvenser som
følge av utsprengning av terreng. I den sammenstilte vurderingen er de langvarige
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konsekvensene vektlagt høyere enn de kortvarige konsekvensene i bygge- og anleggsperioden.
Som vist i tabellen nedenfor er bygge- og anleggsperioden vurdert samlet.
Stor positiv

Positiv

Liten positiv

Tema

Ubetydelig

Liten negativ

Negativ

Stor negativ

0alternativet

Planforslaget

Kulturminner og
kulturmiljø

0

0 Ubetydelig

Støy

0

Liten negativ konsekvens (-)

Trafikkforhold

0

Liten positiv (+)

Nærmiljø

0

Liten negativ konsekvens (-)

Støv

0

0 Ubetydelig

0

Liten negativ konsekvens (-)

0

Liten negativ konsekvens (-)

Bygge- og
anleggsperiode (geologi,
støv, nærmiljø)
Sammenstilling av
konsekvenser

Tabell 4 Forslagsstillers sammenstilling av konsekvenser for utredningstemaer, i tråd med fastsatt
planprogram.
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8.

RISIKO OG SÅRBARHET
Det er utført en egen sjekkliste for ROS- analysen som et vedlegg til dette dokumentet.

8.1

Metode
ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og
i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risikoog sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. Det er lagt vekt på risiko i
anleggsfasen, men det er også beskrevet risiko i driftsfasen for de punktene det er aktuelt
(radon, støy, trafikkulykker).
For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser,
utkast til detaljregulering og faglige utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende
risikobilde av planområdet
De identifiserte risikoene er på dette stadiet uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse i
sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert.
Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet.

8.2

Vurdering av sannsynlighet og konsekvens
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier:
1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre
områder
2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere
enn hvert 100 år.
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10. år)
4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer årlig / forhold som opptrer i lengre
perioder, flere måneder
5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Kan skje regelmessig (ukentlig)/ forhold som er kontinuerlig
tilstede i området.
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i:
1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye. Systembrudd
er uvesentlig. Skader for inntil 30.000,2. Mindre alvorlig/en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for
enkeltpersoner. Systembrudd kan før til skade dersom reservesystem ikke finnes. Skader
mellom 30.000,- og 300.000,3. Betydelig/kritisk: kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe
personer. Skader mellom 300.000,- og 3 mill. kr
4. Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader og kritiske situasjoner. System
settes ut av drift over lengre tid; alvorlig skade på eiendom. Skader mellom 3 og 30 mill. kr
Svært alvorlig/katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadde;
langvarige miljøskader. System settes varig ut av drift; uopprettelig skade på eiendom. Skader
for mer enn 30 mill. kr.
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8.3

Vurdering av hendelser og evaluering av risiko
Følgende hendelser vurderes som aktuelle farer og uønskede hendelser:
1 Rasfare
Planområdet i dag er bebygd og det er etablert skjæringer med 15-20 meters høyde mot Dydens
vei og Sykehusveien. Fjellet er sikret med bolter og nett og det er ikke kjent at det eksisterer
risiko for ras slik som fjellet er i dag. Etter at tomta er sprengt ut må området sikres for rasfare.
Rassikring må dokumenteres.
2 Radon
Det er registrert høye radonnivåer i grunnen. Tiltak mot radon avklares i prosjekteringsfasen og
ivaretas av byggeteknisk forskrift.
3 Støv
Det skal gjøres store terrenginngrep og sprenging i fjell. I anleggsperioden vil man måtte
iverksette tiltak for å unngå negative konsekvenser for omgivelsene.
Støvutslipp fra sprenging eller annen støving fra anleggsområdet (veier og lagring av masser) i
planområdet kan spres inn mot sykehusområdet.
Aktuelle tiltak mot støv i anleggsfasen:
•
•
•
•

Hjulvask av tungtrafikk fra massetransport
Rengjøring av veier
Tildekking av masser
Vannsprøyting av masser og anleggsveier for å hindre støvflukt

4 Støy
I anleggsfasen vil det blir korte perioder med støy som ikke vil ha nevneverdig negativ
innvirkning på nærmiljøet. I driftsfasen er de viktigste støykildene veitrafikk og helikopterstøy.
Området ligger i støysonen for helikopterstøy. Bygget må prosjekteres slik at krav til innendørs
støynivå i ny legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp med korttidsplasser overholdes.
5 Trafikkulykker
Anleggsfase
Økning i trafikk kan generelt sett øke risikoen for trafikkulykker. Det anslås en økning på omtrent
300 kjøretøy i døgnet. Dette er en relativt lav økning men det er sannsynlig at risikoen øker noe
på grunn av tyngre trafikk til/fra området anleggsperioden.
Driftsfase
Den estimerte økningen i trafikk er vurdert til å ha lav innvirkning på risiko for trafikkulykker.
Planforslaget åpner for etablering av opptil 2 nye avkjørsler fra Sykehusveien til
parkeringsanlegg/oppstilling for varelevering. Svingen mellom disse avkjørslene vil gi noe
redusert sikt.
Innkjøring fra Sykehusveien til en eventuell parkering på tak vil medføre noe negative
konsekvenser for gående og syklende som benytter denne forbindelsen.
Videreføring av eksisterende fortau på nordsiden av Dydensvei og etablering av nytt fortau på
sørsiden vil bedre forholdene for gående og syklende.
Tiltak
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God utforming av avkjørsler og tydelig skilting innenfor planområdet er aktuelle tiltak for å
redusere ulykkesrisikoen. Det vil gjøres tiltak for å rette opp kryss og legge til rette for god sikt.
6 Kraftforsyning
Legevakten og kommunal øyeblikkelig hjelp er sårbart i forhold til kraftforsyning. Det må
utarbeides beredskapsplaner for hvordan bygget skal forsynes med strøm i tilfelle strømbrudd i
hovednettet.
7 Farlige terrengformasjoner
Stup og bratte skråninger som kan utgjøre en fare må sikres med gjerde. Sikringsgjerder skal
vises på teknisk plan.
8 Legevaktens funksjon under anleggsperioden
Legevakten må være åpen og tilgjengelig under hele anleggsperioden. Det må legges som en
forutsetning for planleggingen av anleggsarbeidet ikke påvirker legevaktens beredskap enten ved
redusert tilgjengelighet eller andre begrensninger.
9 Rystelser som følge av sprengningsarbeider
Sprengningsarbeid kan skape rystelser som kan skade nærliggende bygg, konstruksjoner og
utstyr. Rystelseskrav i Norsk Standard skal overholdes og bygg og konstruksjoner som kan
påvirkes av sprengningsarbeidet skal befares før og etter arbeidet.
Jernbanetunnelen ligger 60 m horisontalt og 30 m vertikalt fra antatt nærmeste
sprengningspunkt. I ingeniørgeologisk notat utarbeidet av Rambøll vurderes tunnelstabiliteten
som god.
Det må utredes spesielt om det finnes utstyr på sykehuset som er følsomme for rystelser.
Følgende bygg må besiktiges:
· Østlige deler av dagens sykehus
· Dydens vei (10, 12), 14, 16 og 18
· Klinkenberg 4
· Det utredes om det er sykehusbygg med følsomt utstyr og lignende, som krever at det
stilles spesielle krav med tanke på rystelser.
10 Skade på helikopter som følge av sprengning
Helikopter er kritisk for beredskapen og skader som følge av sprut fra sprengning vil kreve
teknisk gjennomgang/reparasjon. Skadereduserende tiltak kan være å ha helikopteret inne i
garasje eller i lufta ved sprengning.
11 Skader på oksygenanlegg
Oksygentankene som står tvers over veien for ny tomt bør flyttes til ny lokasjon. Det er
utarbeidet en egen risikovurdering som omhandler disse tankene. Det er en annen lokasjon på
sykehusområdet hvor oksygentankene stod tidligere som kan benyttes i anleggsperioden eller
man kan flytte anlegget permanent til denne lokasjonen.
12 Spredning av fremmede arter
Det kan være fare for spredning av fremmede arter i planområdet. Dette kan utgjøre en trussel
for biologisk mangfold. Stedlige masser infisert av fremmede arter skal håndteres på rett måte
for å forhindre spredning.
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Risikomatrise
Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og
bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.
Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med
nummerering mellom 1 og 7 angir nummer for hendelser som vurderes som aktuelle farer og
uønskede hendelser. Hendelser i røde felt er ikke akseptable og krever tiltak. Det må vurderes
tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i grønne felt ikke har en signifikant risiko og
risikoreduserende tiltak kan vurderes.
Tabell 5 Risikomatrise som gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet

Konsekvens:

3. Betydelig/
kritisk

5

2. Mindre
alvorlig/en
viss fare
10

4

8

3

2. Mindre
sannsynlig/kjenner
tilfeller
1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

Sannsynlighet:
5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig
4. Meget
sannsynlig/Periodevis,
lengre varighet
3. Sannsynlig/
flere enkelttilfeller

1.
Ubetydelig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt
25

12

4.
Alvorlig/
farlig
20
2
16

6, 12

9
3, 4, 9

12
5

15
8

2

4

6

8
11

10
6, 10

1

2

3

4
7

5
1

15

20

Tabell 6 Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for
tiltaket

Hendelse/fare
Rasfare
Radon i grunnen
Støv

Støy

Trafikkulykker
Kraftforsyning
Farlige terrengformasjoner
Legevaktens funksjon under
anleggsperioden
Rystelser som følge av
sprengningsarbeider

Rambøll

Beskrivelse av tiltak
Det skal etableres rassikring. Rassikringstiltak skal
dokumenteres.
Bygget må sikres med radonsperre eller tilsvarende
sikring.
Rengjøring av utstyr og infrastruktur, vanning og
tildekking av masser vil redusere mengden støv i
anleggsperioden.
Bygget må prosjekteres slik at krav til innendørs
støynivå kan opprettholdes. Dette medfører krav til
vinduer og fasadematerialer.
God lesbarhet og utforming av avkjørsler og
trafikkområder vil bidra til å ivareta trafikksikkerhet.
Det må utarbeides beredskapsplaner som ivaretar
kraftforsyning i krisesituasjoner.
Det bør utformes reguleringsbestemmelser for sikring
av bratt terreng.
Det må etableres planer for trafikk og adkomst til
eksisterende legevakt i anleggsperioden.
Bygg og konstruksjoner innen en radius på 100 m
bør sjekkes før og etter sprenging for å avdekke
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Skade på helikopter som følge av
sprengning
Skader på oksygenanlegg

Spredning av fremmede arter

eventuelle skader. Det må undersøkes om det er
utstyr på sykehuset som er følsomt for rystelser.
Helikopter er sårbare og mindre skader kan få store
konsekvenser. Ved sprengning bør helikopter ikke
være i nærheten av sprengningsområdet.
Eksisterende oksygenanlegg bør flyttes til en annen
lokasjon. Det er en egnet plass som tidligere huset
oksygenanlegg som kan benyttes.
Stedlige masser infisert av svartelistede arter skal
håndteres i samsvar med retningslinjer i tiltaksark i
Veileder for massehåndtering og fremmede arter
datert 10.06.2015, Fylkesmannen i Aust-Agder.

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene
eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet over.
Tabellen baserer seg på følgende skala, mens (-) innebærer at risiko ikke er relevant for denne
fasen.
Tabell 7 Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget

Redusert risiko

Uendret risiko

Hendelse/fare
Rasfare
Radon i grunnen
Støv
Støy
Trafikkulykker
Kraftforsyning
Farlige terrengformasjoner
Legevaktens funksjon under
anleggsperioden
Rystelser som følge av
sprengningsarbeider
Skade på helikopter som følge
av sprengning
Skader på oksygenanlegg
Spredning av fremmede arter

8.4

Økt risiko

Endring i risiko
Anleggsfase
Økt risiko
Uendret risiko
Økt risiko
Økt risiko
Økt risiko
Økt risiko
Økt risiko
Økt risiko

Endring i risiko
Permanent
Uendret risiko
Uendret
Uendret
Uendret
Uendret
Uendret
Uendret
Uendret

risiko
risiko
risiko
risiko
risiko
risiko
risiko

Økt risiko

Uendret risiko

Økt risiko

Uendret risiko

Økt risiko
Uendret risiko

Uendret risiko
Uendret risiko

Konklusjon
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 12 aktuelle hendelser som har betydning for
vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen.
Planområdet har både naturgitte farer og menneskeskapte farer. Eksponering for radon, rasfare,
og farlige terrengformasjoner er naturgitte farer. Fare for trafikkulykker, støy, støv, bortfall av
kraftforsyning, nedsatt beredskap og skader som følge av sprenging er menneskeskapte farer
som oppstår som følge av tiltaket.
De fleste av disse risikoene er vurdert til å ha en akseptabel kombinasjon av sannsynlighet og
konsekvens. Radon gir kraftige utslag i risikomatrisen men tiltak mot radon er velkjente og har
god virkning. Gjennomføringen av planforslaget innebærer ikke særlig risikofylte hendelser i den
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permanente situasjonen. Det må rettes oppmerksomhet rundt forhold i anleggsperioden, i
hovedsak på trafikkforhold, støy, støv og fare for skader som følge av sprengningsarbeid.
Det er foreslått gjennomføring av skadereduserende tiltak for flere av de identifiserte farer og
uønskede hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres, holdes
uendret eller ivaretas på en tilfredsstillende måte.
På grunnlag av dette, ansees akseptkriteriene som er lagt til grunn for utarbeidelsen av ROSanalysen som oppfylt.
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9.

INNKOMNE INNSPILL
Bane nor 19.7.2017
En del av det planlagte området for legevakt og øyeblikkelig hjelp i Arendal, ligger over
jernbanetunnelen som går inn mot Arendal stasjon.
Ber om at det i videre planarbeid tas hensyn til tunnelens sikkerhetssoner og at disse ikke
berøres ved arbeider og permanente løsninger i grunnen.
Rambølls kommentar:
Jernbanetunnelen og dens sikkerhetssoner i planområdet ivaretas i både reguleringsplaner og
tekniske planer. Bestemmelsesområde #1 sikrer at tiltak innenfor sikkerhetssonen (kulvert mellom

sykehuset og nytt bygg) er søknadspliktig til jernbanemyndighet. Jernbanetunnelen ligger 60 m
horisontalt og 30 m vertikalt fra antatt nærmeste sprengningspunkt for tiltaket (med unntak av
nevnte bestemmelsesområde).
SSHF/SSA 14.8.2017
Avgrensningen for reguleringsplanen må gå 1 meter utenom veggliv i fht. vår bygningsmasse, og
holde seg på østsiden av E fløyen (nybygget fra 2002). E fløyen er i endring og vi må ikke
hindres i utviklingen av sykehuset i Arendal pga. denne reguleringsendringen. Den foreslåtte
avgrensningen er svært vanskelig å definere slik linjen krysser gjennom alle E fløyens etasjer.
Rambølls kommentar:
Tas til følge. Planavgrensningen innskrenkes i tråd med innspillet slik at plangrensen bare
omfatter nye tiltak. I tilkoblingspunktet mellom E-fløyen og nytt bygg foreslår Rambøll en ny
plangrense (se plankart).
NVE 15.8.2017
Viser til NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar og sjekkliste NVE tema i
arealplan. Dersom planen berører tema på sjekklista skal NVE ha den til høring.
Rambølls kommentar:
Planen berører tema i sjekklisten og skal sendes NVE for høring når planforslag foreligger.
Sjekkliste og veileder innarbeides i ROS analyse og vurdering av eventuelle sikringstiltak.
Direktoratet for mineralforvaltning 21.8.2017
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av regional,
nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og vi har dermed ingen
merknader til varsel om oppstart planarbeid og høring av planprogram.
Riksantikvaren 22.8.2017
Informerer om at vernesituasjon ikke er korrekt oppgitt i planprogrammet. At sykehusanlegget er
forskriftsfredet kommer ikke frem i planprogrammet. Plangrense kan med fordel omfatte hele det
fredede området. Dersom hele eller deler av det fredede anlegget skal inngå i ny reguleringsplan,
må rett hensynssone nyttes (H730 -hensynssone for kulturminner som er båndlagt i medhold av
lov om kulturminner).
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Eventuell sammenbygging av eksisterende fredet sykehusbebyggelse og nytt bygg (for legevakt
og kommunal øyeblikkelig hjelp) vil måtte behandles særskilt som dispensasjon fra fredningen.
Det forutsettes at reguleringsplanen i så fall legger klare premisser for utformingen der
kulturminneverdiene blir tilstrekkelig ivaretatt. Riksantikvaren er myndighet for dispensasjoner
fra forskriftsfredete anlegg i statlig eie. For øvrig forventes det at den nye reguleringsplanen
legger til rette for utbygging som i plassering, volum, form, materialbruk og farge lar det fredede
anlegget visuelt framstå i samsvar med formålet med fredningen av Arendal sykehus, som er å
bevare anlegget som «helse- og arkitekturhistorisk viktig eksempel på sykehus bygget ut
etappevis gjennom siste halvdel av 20. århundre.»
Rambølls kommentar:
Beskrivelse av vernesituasjonen er rettet opp i planprogrammet. Plangrensen utvides ikke.
Plangrensen justeres i henhold til tiltakets utstrekning etter innspill fra SSHF/SSA.
Planavgrensning som foreslått av SSA er justert etter uttalelsene fra Riksantikvaren.
Uavhengig av plangrense skal konsekvensene for kulturminner utredes som et eget tema i
konsekvensutredningen.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 23.8.2017
Miljø
Faren for erosjon og avrenning er stor ved større sprengningsarbeider. Transport av finpartikler
gjennom avrenning og/eller sandflukt med påfølgende sedimentering kan påvirke vassdrag
negativt og være til skade for naturtyper/arter i vassdrag. Planarbeidet må redegjøre for dette og
ved behov sikre gjennomføring av tiltak som begrenser spredning av finpartikulært materiale i
forbindelse med fremtidige terrengarbeider. Vannforskriftens § 12 må vurderes i saker der ny
aktivitet eller nye inngrep kan føre til en forringelse av miljøtilstanden i vann. For øvrig minner vi
om at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
utøving av offentlig myndighet, jf. naturmangfoldloven § 7. Vurderingen skal fremgå av
beslutningen. Større sprengningsarbeider medfører også støy- og støvplager for
omkringliggendebebyggelse. Aktuelle planområde ligger sentralt med støy- og støvfølsom
bebyggelse i umiddelbar nærhet. Vi ber om derfor om at planprogrammet suppleres, slik at det
fremgår at også støv utredes. Vi gjør oppmerksom på at evt. knusing av sprengte masser vil
ytterligere forverre plager for berørte naboer og vi vil sterkt anbefale at det settes bestemmelser
som hindrer dette. Videre bør planarbeidet vurdere bestemmelser som angir tidsrammer for
fastsettelse av tillatt driftstid for anleggsvirksomhet.
Transportbehov, trafikk og parkering
Med bakgrunn i områdets sentrale beliggenhet, virksomhetens transportbehov og sett i lys av
føringer gitt i SPR BATP, ber vi kommunen vurdere om temaet «transport, trafikk og parkering»
bør konsekvensutredes. Selv om planområdet kun omfatter deler av sykehusets virksomhet,
vurderer vi at virksomheten som helhet bør vurderes under dette temaet. Vi anser det som
særlig viktig at planarbeidet utreder og vurderer trafikksikkerhet og mobilitet for myke
trafikanter, både langs og gjennom planområdet. Videre er det viktig å tilrettelegge for og styrke
bruk av kollektive transportformer. Vi viser i den anledning til Agder kollektivtrafikk AS (AKT) sin
veileder prinsipper for en kollektivtrafikkvennlig arealbruksutvikling fra februar 2016.
Vi vurderer det også som særlig aktuelt å utrede parkeringsbehov for bil og sykkel.
Parkeringsplasser for bil er svært arealkrevende og god parkeringsdekning fører til økt bilbruk
som igjen kan bidra til et svekket kollektivtilbud. Vi vil anbefale at det tilrettelegges for godt
tilgjengelige og sikre parkeringsplasser for sykkel og et lavt makskrav for bilplasser.
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Nærmiljø
Et av temaene som skal konsekvensutredes er nærmiljø. Arealer som i dag er regulert til
grønnstruktur og som fremstår som en vegetasjonskledd kolle, skal omreguleres til nye formål.
Fylkesmannen vil i den anledning understreke viktigheten av aktiv medvirkning, blant annet med
sykehusets ansatte, pasienter og beboere i området.
Ny utbygging i byer og tettsteder har vist seg ofte å gå utover de grønne arealene, lekeområder
eller områder som ikke umiddelbart oppleves som funksjonelle for lek og opphold. Samtidig viser
undersøkelser at befolkningen etterspør både grøntområder og møteplasser med god kvalitet.
Sykehusområdet i Arendal er i dag preget av lite grønnstruktur og store parkeringsarealer i
dagen. Det fremgår i meldingen at det skal "vurderes å gjøre tiltak for å forbedre
parkeringskapasiteten" på eksisterende parkeringsplass ved Klinkenberg. Det er uklart hva som
menes med dette, og vil i den anledning understreker at en videre arealutnyttelse som
ovennevnte, som ikke er i tråd med nasjonale føringer, ikke er å anbefale.
Det bør søkes løsninger der grønne arealer bevares og ev.t erstattes hvis det er mulig. Vi minner
om at ved omdisponering av areal som er i bruk til lek er det krav om erstatningsareal.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utføres i henhold til plan- og bygningsloven § 4-3.
Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og bestemmelser, jf. pbl. § 4-3. Klimaendringer/
klimatilpasning skal også belyses i ROS-analysen, i den sammenheng se bl.a.
www.klimatilpasning.no.
Utover dette vil vi peke på følgende som bør vurderes og gjøres rede for i det videre
planarbeidet:
•

Klima- og energiplanlegging, jf. pbl § 3-1, 1.ledd bokstav g). Se miljøkommune.no for

•
•

veiledning: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--ogenergiplanlegging/
Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4
Barn og unges oppvekstvilkår, herunder trygg adkomst til barnehage, skole og andre

•
•
•

aktiviteter, samt sikre lekearealer, som er tilfredsstillende med hensyn til omfang og
lokalisering, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd og rundskriv om barn og planlegging T-2/2008.
Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012.
Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd.
Universell utforming, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd.

Rambølls kommentar:
Miljø
Planarbeidet skal sikre gjennomføring av tiltak som begrenser spredning av finpartikulært
materiale til vann og luft i forbindelse med terrengarbeider. Det skal gjøres en vurdering opp mot
Vannforskriftens § 12 om påvirkningen av miljøtilstanden i Langsævannet. Naturmangfoldlovens
§ 7 om prinsipper for offentlig beslutningstaking og §§ 8-12 skal gjøres rede for i planarbeidet.
Støvproblematikk som følge av anleggsarbeid/sprengningsarbeid skal ivaretas i henhold til
gjeldende retningslinje for behandling av luftforurensing i arealplanlegging T-1520.
Støvproblematikk skal utredes som et eget tema som skal konsekvensutredes. Konkrete
bestemmelser som hindrer knusing av sprengte masser og bestemmelser som gir tidsrammer for
tillat driftstid for anleggsvirksomhet skal vurderes i planarbeidet.
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Transportbehov, trafikk og parkering
Trafikk er et av temaene som skal konsekvensutredes.
Det er utredet og vurdert trafikksikkerhet og mobilitet for myke trafikanter. I tillegg er det tatt
hensyn til fremtidig løsning for kollektivtransport.
Planforslaget legger opp til at fortau videreføres på nordsiden av Dydens vei, i tråd med dagens
situasjon og planforslag for Parkveien-Blødekjær. Det skal også etableres et nytt fortau på
sørsiden, som vil ligge i tilknytning til kantstopp for buss med ventebu. Det er vurdert å
videreføre fortauet til fremsiden/vestsiden av det nye bygget, men dette er prioritert vekk på
grunn av adkomster til bygget som vil hindre fremkommelighet. Veien Klinkenberg-Sykehusveien
på sør-østsiden av ny bebyggelse opprettholdes som gang- og sykkelforbindelse til sykehuset og
mellom ulike sykehusfunksjoner, som i dag.
Parkeringsbehov for bil og sykkel er vurdert i trafikkanalysen. Det legges opp til sykkelparkering
og bilparkering i tråd med beregnet behov for legevakt, KØH og korttidsavdeling.
Nærmiljø
Tema nærmiljø er konsekvensutredet. Grønne arealer omreguleres for å legge til rette for
fleksibilitet i planen. Det er nedfelt i bestemmelsene at deler av fjellkollen som gjenstår etter
utbygging skal bevares med sitt opprinnelig preg med hensyn til terreng og vegetasjon. Det
tillates tilrettelegging for opphold og rekreasjon. Planen legger ikke opp til beslaglegning av nye
arealer til parkering på bakkeplan. Parkering kan eventuelt løses inne i bygget.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Risiko- og sårbarhetsanalyse utføres i henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 og NVE sine
sjekklister. Resultater fra analysen innarbeides i plan og bestemmelser. Klimaendringer/
klimatilpasning skal belyses i ROS-analysen.
Øvrige tema
Øvrige tema som listes opp ivaretas i planarbeidet i tråd med pbl, lov om folkehelsearbeid og
relevante rundskriv/veiledere.

Agder energi nett
I planområdet som inngår i detaljreguleringen har vi distribusjonsnett og er bygget i medhold av
områdekonsesjon. Vedlagt kart viser høyspennings kabelnett og lavspennings luft/kabelnett.
AENs luftledninger/kabler er ikke innmålt og nøyaktigheten til traseer på oversendt kart varierer.
Bebyggelse aller andre installasjoner langs traseen må alltid planlegges ut ifra målinger i marka.
Eksisterende høyspennings kabelnett:
Høyspenningskablene som ligger innenfor planområdet, må tas hensyn til. Det er viktig at
fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres.
Forhold til eksisterende nettstasjon:
Det må tas hensyn til eksisterende nettstasjon innenfor planområdet. Evt endring/flytting av
anlegget må gjøres i samarbeid med AEN.
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Følgende må ivaretas i planbestemmelsene:
-

Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til
tillatt utnyttelsesgrad.

-

Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m
byggegrense rundt nettstasjoner.

-

Det må ikke etableres lekeplass ved nettstasjoner.

-

Adkomsten til eksisterende nettstasjoner må ivaretas ved evt. utbygginger i området.

Adkomst og terrengendringer:
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til våre anlegg. Det må heller
ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller
oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.
Generelt om inntegning på plankart
Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen,
herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Vi viser i
denne sammenheng til Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og NVEs Veiledning til
forskrift om beredskap i kraftforsyningen, pkt 6.2.5. I god tid før utbyggingen må det avklares
hvordan planområdet skal forsynes med elektrisk. Det må avklares i hvilken grad eksisterende
nett kan benyttes, evt omlegginger av nettet. Den eller de som utløser tiltaket i
strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel dekke
kostandene med tiltaket, inkludert kostnader til erverv av nye rettigheter. Vedlagt ligger
kartskisse som viser nettanlegget vårt i området.
Rambølls kommentar:
Agder energi sine kabelnett og nettstasjoner vil tas hensyn til i planarbeidet. Eventuelle tiltak i
strømforsyningsnettet avklares med Agder energi i løpet av planprosessen. I henhold til
merknader skal planbestemmelser og kart sikre Agder energi sine interesser i planområdet.

Aust-Agder fylkeskommune 8.8.2017
Transport
Administrasjonen viser til uttalelse fra fylkesmannen datert 23.8.17, og deler deres vurdering av
at transport, trafikk og parkering bør utredes. I forbindelse med areal- og transportsamarbeidet i
arendalsregionen er en hovedmålsetting å fremme andre transportformer enn bil, og det er blant
annet sett konkret på hva som kan gjøres for å sikre bedre kollektivbetjening av
sykehusområdet. Vi oppfordrer i denne sammenheng kommunen og forslagsstiller til å utarbeide
en mobilitetsplan som redegjør for totalt transportomfang til og fra virksomhetene, fordeling på
typer transportmiddel, og hvilke grep som kan gjøres for å tilrettelegge for ønsket
transportmiddelfordeling. I dette arbeidet bør også Agder kollektivtrafikk AS (AKT) tas med på
råd i tillegg til statens vegvesen/Aust-Agder fylkeskommune.
Nærmiljø
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På bakgrunn av funn i konsekvensutredningen bør det legges vekt på skadereduserende tiltak
som sikrer at gjenværende eller nye grønne områder blir gitt høy kvalitet for å kompensere for
eventuelt bortfall, samt at gangforbindelser gjennom området blir sikret.
Administrasjonen har for øvrig ikke vesentlige planfaglige merknader til planprogrammet.
Kulturminnevern
Nyere tid Riksantikvaren er ansvarlig myndighet for det fredete anlegget. Deres uttalelse følger
vedlagt. Automatisk fredete kulturminner Administrasjonen har ikke kjennskap til noen
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Administrasjonen har befart området og
vurderer at potensialet for automatiske fredete kulturminner er lavt, og konkluderer med at det
ikke er nødvendig med en arkeologisk registrering i denne saken. Administrasjonen minner
imidlertid om aktsomhetsplikten som følger av kulturminneloven § 8, annet ledd. Hvis det under
arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, skal arbeidet
stanses og melding umiddelbart sendes Aust-Agder fylkeskommune v/ kulturminnevern.
Rambølls kommentar:
Transport
Trafikk og transport skal konsekvensutredes som en del av planarbeidet. Det skal reguleres for
legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling, en mobilitetsplan for å kartlegge og
påvirke transportmiddelfordeling for sykehuset som helhet er et arbeid som bør gjøres som en
egen plan.
Nærmiljø
Tema nærmiljø er konsekvensutredet. Grønne arealer omreguleres for å legge til rette for
fleksibilitet i planen. Det er nedfelt i bestemmelsene at deler av fjellkollen som gjenstår etter
utbygging skal bevares med sitt opprinnelig preg med hensyn til terreng og vegetasjon.
Gangforbindelser gjennom område vil beholdes.
Kulturminnevern
Innspillet tas til følge.
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