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Kommuneplanutvalget anbefaler enstemmig at Arendal bystyre fatter følgende vedtak
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljplan for
Arendal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH med plankart datert 9.1.2020 og
bestemmelser datert 26.11.2019, sist revidert 31.01.2020.

Bystyret har behandlet saken i møte 05.03.2020 sak 20/34
Møtebehandling
Egil Hagen (Hp) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til det foreligger fullstendig konsekvensanalyse, intern forankring i SSHF og
styrevedtatt tomtesalg.
Viktige punkter
- Uklarheter vedrørende kostnader: Kulvert bygging og konsekvenser for togtunnelen
- Fremtidig utbyggingsbehov av SSA
- Forankring blant de ansatte ved SSA: Tillitsvalgte er ikke involvert før dialogmøte 28/2-20
og har mange innsigelser som ikke er vurdert
- Tomtesalg er ikke styrebehandlet ved SSHF
Votering, utsettelsesforslag:
Utsettelsesforslaget fikk 5 stemmer (2 uavh., 1 Hp, 1 FrP, 1 Pp) og falt mot 34 (11 Ap, 8 H, 3
FrP, 3 SV, 3 Sp, 2 KrF, 1 V, 1 MDG, 1 Rødt, 1 Hovelista) stemmer.
Votering
Kommuneplanutvalgets innstilling ble vedtatt med 36 (11 Ap, 8 H, 4 FrP, 3 Sp, 3 SV, 2 KrF, 1
V, 1 Pp, 1 MDG, 1 Rødt, 1 Hovelista) mot 3 stemmer (2 uavh., 1 Hp).
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljplan for
Arendal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH med plankart datert 9.1.2020 og
bestemmelser datert 26.11.2019, sist revidert 31.01.2020.
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Arendal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH, forslag til
detaljreguleringsplan, endelig behandling
Rådmannens forslag til vedtak
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljplan for
Arendal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH med plankart datert 9.1.2020 og
bestemmelser datert 26.11.2019, sist revidert 31.01.2020.

Vedlegg
1. Kart og bilder
2. Forslag til plankart
3. Forslag til bestemmelser, sist rev. 31.01.2020
4. Planbeskrivelse med ROS og KU
5. Landskapsillustrasjoner
6. Plassering og utforming av bro
7. Foreløpige skisser
8. Merknader til offentlig ettersyn
9. Merknader til begrenset ettersyn
10. Oppsummering av merknader m. kommentarer
Sammendrag
Arendal bystyre fattet den 08.12.2016 vedtak om å iverksette nødvendig planarbeid med sikte på å
etablere nybygg for interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling.
Det var viktig å plassere bygget slik at det kunne bygges en innendørs forbindelse til sykehuset.
De viktigste utfordringene i saken har vært hvordan det nye bygget skal tilpasses sykehuset, som
er fredet, og hvordan trafikkstrømmen til og fra bygget skal løses.
Utfordringene i saken er løst på en tilfredsstillende måte.
Etter offentlig ettersyn ble plandokumentene endret med ulike presiseringer knyttet til plassering og
utforming av bygget. Ny, begrenset høring var nødvendig. De siste justeringene har mindre
betydning, og saken er nå ferdig til endelig behandling.
Naboene på Klinkenberg er bekymret for konsekvensene når det gjelder trafikk. I følge
trafikkanalysen og konsekvensutredning for temaet vil det ikke medføre videre trafikkøkning
sammenliknet med i dag. Det har vært undersøkt om det kan gjøres noen trafikkregulerende tiltak,
uavhengig av reguleringsplanen.
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Rådmannen anbefaler at bystyre godkjenner detaljreguleringsplanen som grunnlag for å bygge
interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling.

Bakgrunn for saken
Planforslaget er utarbeidet av konsulentfirmaet Rambøll AS på vegne av Arendal eiendom KF.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et nytt bygg for interkommunal legevakt,
kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og korttidsavdeling.
Byggetomta ligger nordøst for sykehuset, der det er et fjellparti. Det er foreslått at bygningen kan
plasseres langs fjellpartiet og vende mot nord og vest, slik at det kan være mulig å bygge en
forbindelse til sykehuset, enten som bro eller som kulvert. Deler av grøntområdet mellom
sykehuset og Klinkenberg kan beholdes som nå.
Et tidlig planforslag var ute til offentlig ettersyn i perioden 18.05.2019 til 01.07.2019. Det ble mottatt
en del bemerkninger, og gjort endringer som førte til behov for ny høring. Plandokumentene ble
dermed sendt ut til partene i et «begrenset ettersyn» 29.11.2019 til 20.12.2019. Det er mottatt
noen bemerkninger.
De viktigste endringene er:












Byggeområdet o_BOP1 begrenses til kun å omfatte bygget, dette gjelder også avtrapping
av høydene.
Nytt formål – park o_GP
Nytt formål- BE , dvs eksisterende trafostasjon flyttes hit.
Trærne som utgjør alléen langs Klinkenberg, reguleres til formål annen veggrunn, og får
bestemmelse om bevaring.
Bestemmelsene om utforming retter seg etter riksantikvarens uttalelse
Bestemmelse om flytting av kunstverk ivaretas av annet lovverk og fjernes
Undersøkelser av «sulfid» inngår i ROS-analyse og miljøoppfølgingsplan
Ny bestemmelse om at fremmed art «Parkslirekne» må fjernes
Konkret bestemmelse om tiltak på bygg i hensynssone støy. (helikopterstøy)
Ny oppdatert støyrapport (uten følger for plankart og bestemmelser)
Nye rekkefølgekrav om sykkelparkeringsplasser, fortau og siktlinjer.

Forenklinger og omformuleringer av planbestemmelser. Endringene er fulgt opp med justeringer i
planbeskrivelsen.
Kommuneplanutvalgets vedtak da planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn var
som følger:

«Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10 at forslag til
detaljreguleringsplan for legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling med plankart og
bestemmelser datert 26.04.2019 legges ut til offentlig ettersyn.
Arendal kommuneplanutvalg ber om at det før endelig behandling av planen blir vurdert hvordan
trafikkavvikling på Dydensvei kan gjennomføres på en mest mulig smertefri måte.
Kommuneplanutvalget ser med bekymring på en allerede økende trafikkmengde på Dydens vei, og
hvilke konsekvenser dette får for utrykning og trafikksikkerhet.
Kommuneplanutvalget oppfordrer rådmannen til å kontakte Vegvesenet og Fylkeskommunen for å
fremlegge bekymringen og se på eventuelle løsninger.»
Forslagsstiller har vært i kontakt med avdeling for vei og parkering i forbindelse med
trafikkavviklingen i Dydens vei. Det er utført tellinger som samsvarer med trafikkmengder som er
brukt i trafikkanalysen. En økning på 300 biler per døgn (ÅDT) er relativt beskjeden og avdelingen
er ikke bekymret for det. I trafikkanalysen er trafikk for ansatte til nytt bygg med i beregningen,
men det legges opp til at ansatte skal parkere utenfor planområdet og ikke vil generere trafikk på
Dydens vei. Dette vil redusere trafikkveksten med 70 bilturer per døgn i forhold til hva som er
oppgitt i trafikkanalysen.
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Avdelingen har også utført fartsmålinger i Dydens vei. Målingene viser at det er mye
gjennomgangstrafikk og at det på deler av strekningen holdes relativt høy fart. Uavhengig av
konsekvensen med ny legevakt og KØH, bør det sees på hvilke tiltak som kan gjennomføres i
Dydens vei. Dette må gjøres i dialog med Statens vegvesen.

Medvirkning
(Merknader m. oppsummering og kommentarer fra rådmannen og forslagsstiller se egne vedlegg
8, 9, 10)
Naboene har deltatt i planprosessen. Det er avholdt nabomøte 27.mai 2019, og et møte med
representanter for Klinkenberg velforening 17. desember 2019.
De står samlet bak uttalelsen, og har forholdt seg saklig til planforslaget. De er bekymret for
konsekvensene når det gjelder trafikk. Dydens vei har trafikk i begge retninger, og naboene mener
den brukes som en snarvei og at det er altfor høy fart her.
Det er et ønske om å få en form for trafikkregulering på Dydens vei. I følge trafikkanalysen og
konsekvensutredning for temaet vil det nye bygget ikke medføre videre trafikkøkning sammenliknet
med i dag. Reguleringsplanen vil også medføre noe opprydding i trafikkbilde, med fortau og
siktlinjer. For høy fart er en sak for politiet.
Rådmannen har forståelse for at naboene er bekymret for byggeperioden, men vil minne om at
entreprenøren må overholde lover og regler. Dette gjelder registrering av bygg og eiendommer i
nabolaget med tanke på eventuelle skader på grunn av sprengning, arbeidstidsbestemmelser,
støvreduserende tiltak og sikring av trafikanter som skal forbi området.
De offentlige myndighetene som har uttalt seg er i all hovedsak imøtekommet.
Forventningene fra Riksantikvaren er imøtekommet fullt ut når det gjelder de hensynene som skal
tas til sykehuset.

Rådmannens vurdering
Dokumentene / faglighet
Tegneregler og formålsbetegnelser fra kartforskriften er benyttet, og plankartet kan konverteres til
sosi-fil og integreres i kommunens kartverktøy på en enkel måte. Bestemmelsene er gjennomgått
flere ganger og er i tråd med plan- og bygningsloven § 12-7. Innholdet går ikke ut over det som er
nødvendig. Planbestemmelsene bærer preg av riksantikvarens ønske om å ha kontroll på
utformingen, og gir ikke rom for noe videre fleksibilitet i utforming og materialvalg.
Det foreligger en rekke fagrapporter som ligger tilgrunn for vurderingene i planbeskrivelsen under
kapitlet om konsekvensutredning.
Det innleverte materialet er i tråd med kravene i plan- og bygningsloven.
Arealplanstatus
Området er regulert i reguleringsplaner for Sykehusområde, bebyggelsesplan felt o3, vedtatt i 1998
og Sykehusområde, felt o5c, Klinkenberg, vedtatt i 2005.
Aktuelle tomt, som er satt av til grøntformål i reguleringsplanen, er også satt av til grøntformål i
kommuneplanen. Den delen av området som vender mot sør er parkmessig opparbeidet.
Bygningen er foreslått plassert på en måte som gjør at store deler av dette kan bevares.
Sykehuset er satt av til hensynssone H_730- annet lovverk gjelder, i dette tilfellet kulturminneloven
og fredningsforskriften. Det er også en støysone for helikopterstøy i kommuneplanen. Støysonen
er videreført i planforslaget. Hensynssone H_ 570, kulturmiljø er ikke videreført for
parkeringsplassen.
Konsekvensutredning (vedlegg 4)
Planbeskrivelsen gir et fyldig bilde av konsekvensene. Krav om konsekvensutredning ble utløst på
grunn av at planområdet opprinnelig var større enn 15 dekar.
Utredningstemaene har vært kulturminner, støy, støv, geologi og ras, trafikk og nærmiljø. Temaene
er utredet i tråd med fastsatt planprogram. Rapportene var lagt ved saken da den var til 1. gangs
behandling 8.5.2019.


Dokumentnr.: 17/6472-69

side 3 av 5

Kulturminner
Arendal sykehus ble fredet etter kulturminneloven i 2011.
Rapport fra «Niras», datert 10. januar 2018 konkluderer med at det planlagte bygget vil gi så store
negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, at en annen tomt bør vurderes.
På grunn av denne negative konklusjonen er det innhentet andre uttalelser som drøfter dette
strenge synet. Konklusjonen etter drøftelsene tilsier at dersom det gis klare premisser for
utformingen, minimeres konsekvensene. Riksantikvaren har gitt slike premisser for utformingen, og
det er bekreftet i deres siste uttalelse av 18.12.2019 at kravene er imøtekommet.
I planbeskrivelsen konkluderes det med at tiltaket derfor vil få «ubetydelig» konsekvens for
kulturminner og kulturmiljø. Rådmannen mener riksantikvarens vurderinger må tillegges
avgjørende vekt og støtter denne konklusjonen.
Støy
Støysituasjonen vil være som i dag, men siden det nye bygget vil ha støyfølsomt bruksområde, er
det nødvendig med noe støybeskyttende tiltak i fasadene.
Teknisk forskrift ivaretar slike hensyn.
I planbeskrivelsen konkluderes det med at tiltaket vil få «liten negativ konsekvens» for temaet støy.
Trafikk
Det forventes at byggetiltaket vil føre til liten trafikkvekst. Inngangen til Legevakten skal bare flyttes
noen meter, slik at det ikke vil utgjøre noen økning i biltrafikken. Ansatte skal parkere utenfor
planområdet.
Krysset mellom Parkveien og Dydens vei vil fortsatt ha god restkapasitet etter tiltaket. Tiltaket
medfører så liten trafikkvekst at ulykkesbildet i området ikke forventes endret.
Det er lagt til rette for å anlegge bussholdeplass i Dydens vei for å bedre muligheten for å bruke
buss til sykehuset. Det er lagt inn et fortau langs bygget på sørsiden av Dydens vei, samt
forsvarlige siktsoner.
Tiltaket vil gi «liten positiv» konsekvens for trafikkforhold.
Støv
Siden det vil bli ubetydelig økning i trafikk som følge av tiltaket, vil konsekvenser som følge av støv
fra biltrafikk ha liten betydning i driftsfasen.
Konsekvenser i bygge- og anleggsfasen
Anleggsperioden er midlertidig, og med de tiltak som er foreslått i planbeskrivelsen, og som er
påkrevd ved anleggsarbeid vil det ikke føre til varige konsekvenser utover anleggsperioden.
Det vil være behov for geologiske undersøkelser før sprengning. Det må utføres
tilstandsvurderinger av nabobygg, slik at eventuelle skader kan dokumenteres og det må gjøres
tiltak for å unngå steinsprut fra salvene.
Det vil bli utført hjulvask og spyling av veier og masser på byggeplassen for å hindre
støvspredning. Dersom noen avdelinger ved sykehuset er særlig ømfintlige for støv må det
benyttes støvreduserende tiltak.
Det skal sannsynligvis sprenges kun i korte perioder i anleggsfasen, og det forventes lav grad av
eksponering av støv og støy for folk i nærområdene. Skadereduserende tiltak vil bidra til mindre
spredning av støv i nærområdet.
Det er strenge krav til dokumentasjon før anleggsarbeid kan starte, både knyttet til byggesaken, og
som interndokumentasjon hos den ansvarlige entreprenøren.


Bygge- og anleggsfasen er beregnet til å utløse «liten negativ konsekvens» for temaene geologi,
støv, og nærmiljø forutsatt at skadereduserende tiltak blir iverksatt.
Risiko og sårbarhet
Gjennomføringen av planforslaget innebærer ikke særlig risikofylte hendelser ifølge
planbeskrivelsen. Det vil bli gjennomført skadereduserende tiltak, slik at risikonivået reduseres
eller ivaretas på en tilfredsstillende måte.
Rikspolitiske retningslinjer, forhold til barn og unges oppvekstvilkår
Grøntstrukturen som blir berørt av tiltaket har karakter av park, og tilhører sykehuset. Delen mot
nord og vest, som må sprenges vekk, er altfor bratt, og direkte farlig. Den sørlige delen kan
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beholdes. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ligger like ved, og dette naturområdet er
hyggelig å gå igjennom, og kan benyttes til uteopphold også i fremtiden.
Barn og unge er tjent med en velfungerende legevakt med god kapasitet.
I kommuneplanen er et område i den sørlige delen av Klinkenberg satt av til grøntstruktur. Dette
området har vesentlig bedre kvaliteter i forhold til barns frie lek, enn det som reduseres som følge
av utbyggingen.
Estetikk
Bestemmelsene er formulert slik at det nye bygget skal tilpasses sykehuset uten at det skal gå på
bekostning av sykehusets fredningsverdi.
Når det gjelder landskapsvirkninger planlegges bygningen der det i dag er et fjellparti, som allerede
er delvis utsprengt. Bygningshøyden, som er satt til maksimum kotehøyde 66 moh, er beregnet ut
i fra høyden på fjellpartiet. Nedtrapping av bygningen følger terrenget.
Funksjonalitet
Under planleggingen av slike bygg er den største utfordringen å få trafikkstrømmen til og fra
bygningen til å fungere optimalt. Publikum og pasienter skal ankomme bygningen på en hyggelig
og intuitiv måte, uten å måtte ta hensyn til ambulanser og politibil, avfallshåndtering og
varelevering. Ambulanser skal kjøre ut og ankomme raskt, uten hindringer. De ulike inngangene
må derfor ligge på forskjellige steder ut mot sentrale veier. Dette er gjennomtenkt i
reguleringsplanen, og vil bli viktig å løse under detaljprosjekteringen.
Teknisk infrastruktur
Eksisterende veier skal benyttes. Langs Dydens vei legges det til rette for fortau og kantstopp for
buss.
Det foreligger en egen rammeplan for vann, spillvann og overvann. Overvannshåndteringen skal
løses på en sikker og bærekraftig måte.
Vann- og avløpsanlegget i området har tilstrekkelig kapasitet.
Biologisk mangfold
Kystområdene i Arendal er godt kartlagt av biologer og det er flere observasjoner av arter i
artsdatabanken.
Ifølge planbeskrivelsen er det ikke registrert prioriterte arter eller viktige naturtyper i planområdet,
men den svartelistede arten, «parkslirekne», er observert og må fjernes forsvarlig under
grunnarbeidene. Med dette vurderes prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12 som godt
ivaretatt.

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak
Legevakt og øyeblikkelig hjelp er kommunale oppgaver. Utgifter til bygg og infrastruktur samt
senere drift og vedlikehold faller på kommunen. Finansiering av bygg har gått som egen sak.
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 3. februar 2020.
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