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1 Sammendrag 
Reguleringsplanen for Parkveien-Blødekjær har følgende mål;  

Vegsystemet innenfor planområdet skal være effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
og dekke samfunnets behov for transport og fremme utvikling. Kollektiv, sykkel og gange 
skal prioriteres. 

Planarbeidet ble startet opp senhøsten 2016. Det tas sikte på at planarbeidet vil bli 
gjennomført og ferdigstilt i løpet av vinter 2017/ vår 2018.  

Informasjon blir gitt i åpne møter og være tilgjengelig på Arendal kommunes nettsider; 
www.arendal.kommune.no 

Planforslaget blir sendt på høring og vil ligge ute til offentlig ettersyn i tiden 16.03 til 07.05 
på følgende steder: 

• Arendal kommune, Servicetorget på Rådhuset,  
• Statens vegvesen, Region sør, Servicetorget Harebakken 
• Internett: www.arendal.kommune.no  

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 07.05.18 sendes skriftlig til: Statens 
vegvesen, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal, eller firmapost-sør@vegvesen.no 
Merknader merkes «Reguleringsplanforslag Parkveien-Blødekjær, planid 09062016-13» 

 

Det vil bli avholdt åpent møte mandag 16.04. kl. 18.30 i Arendal Rådhus. Det blir en kort 
felles informasjon med planforslag og prosess. Fra kl. 19.15 muligheter for private innspill/ 
samtaler. 

 

Kontaktperson i Arendal kommune: Nora Moberg Lillegaard, 
nora.moberg.lillegaard@arendal.kommune.no 

Kontaktperson i Statens vegvesen: Siri Skagestein,  
siri.skagestein@vegvesen.no 

  

http://www.arendal.kommune.no/
http://www.arendal.kommune.no/
mailto:firmapost-s%C3%B8r@vegvesen.no
mailto:nora.moberg.lillegaard@arendal.kommune.no
mailto:siri.skagestein@vegvesen.no


                                                                                      Planbeskrivelse - Detaljregulering for Parkveien-Blødekjær 

4 

 

 

2 Innledning 
Statens vegvesen i samarbeid med Arendal kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan, med 
konsekvensutredning for kulturmiljø, for Parkveien-Blødekjær.  

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 
høringsperioden. Deretter mottar Arendal kommune planbeskrivelse, plankart og plan til 
politisk behandling. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et vegsystem som er 
effektivt, trafikksikkert og miljøvennlig, slik at det dekker samfunnets behov for transport 
med fokus på kollektiv, gange og sykkel, samt ivaretar fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy og nødvendig varelevering. 

Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av planprogram fastsatt 08.03.17 av Arendal 
kommune.  

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i 
Agderposten den 05.12.16. 

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt 
grunneiere og andre berørte. 

Planforslaget består av følgende deler: 

• Plankart  
• Reguleringsbestemmelser  
• Planbeskrivelse  
• ROS-analyse 

Planforslaget blir sendt på høring og vil ligge ute til offentlig ettersyn i tiden 16.03 til 07.05 
på følgende steder: 

• Arendal kommune, Servicetorget på Rådhuset,  
• Statens vegvesen, Region sør, Servicetorget Harebakken 
• Internett: www.arendal.kommune.no  

 

Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell 
justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling. 

Kommunens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. Plan- og bygningslovens § 
12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 

  

http://www.arendal.kommune.no/
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3 Bakgrunn for planforslaget 
 

3.1 Planområdet 

Planområdet omfatter området fra Langsækrysset til Byporten i Blødekjær. Springklev og 
Dydens vei er tatt med for å se på mulige utbedringer av adkomst til sykehuset.  
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3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for 
Parkveien-Blødekjær. 
Flere av dagens hovedveger nær sentrum av Arendal nærmer seg kapasitetsgrensen og det 
forventes fortsatt stor vekst i persontransporten. Det må legges til rette for at hovedtyngden 
av veksten tas med sykkel, gange og kollektiv for at målet om 0-vekst i personbiltrafikken 
skal nås. Det er derfor satt i gang et reguleringsplanarbeid for å regulere et vegsystem 
tilrettelagt for sykkel, gange- og kollektiv i området Parkveien-Blødekjær. Planen vil sees i 
sammenheng med mulighetsstudiene som utarbeides for tilgrensende vegtraséer i 
forbindelse med en mulig bymiljøpakke for Arendal. Løsningene som utarbeides skal bidra til 
å skape et helhetlig, sammenhengende transportnett for alle trafikantgrupper. 

3.3 Målsettinger for planforslaget 
EFFEKTMÅL 

Det nye vegsystemet skal bidra til: 

• Bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper 
• Bedre fremkommelighet for kollektiv  
• Bedre forhold for gående og syklende 
• Fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

RESULTATMÅL 

Det skal vedtas en reguleringsplan som sikrer arealer og redegjør for hvordan vegnettet 
innenfor planområdet skal gi gode løsninger for syklende, gående og kollektiv.  

 

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Arendal kommune har vurdert det til at planen utløser krav om konsekvensutredning for 
temaet kulturminner/miljø jf. forskrift § 3, vedlegg II, pkt. 13: Utvidelse eller endring av 
veier. 

Tiltaket vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn jf. vedlegg III, b);  

Kulturminner eller kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller foreslått fredet etter 
kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven, eller hvor det finnes eller er stor 
sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med 
stor tidsdybde. 

Planområde berører område som er regulert til antikvarisk spesialområde og ligger i tillegg i 
nærheten av det fredete anlegget Arendal Sykehus. 
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4 Planprosess og medvirkning 
Det er lagt opp til medvirkning i løpet av planprosessen for å skape forståelse for hvorfor 
planen lages og virkningene av tiltaket.  

Planarbeidet skal sikre medvirkning fra ulike aktørgrupper gjennom følgende aktiviteter:  

 Alle høringsinstanser har fått tilsendt brev med varsel om oppstart og 
høringsdokumenter. Informasjon vil også publiseres via annonser i avis og digitale 
medier. 

 Informasjon publiseres på kommunens nettside www.arendal.kommune.no  

 Innspill fra brukerne innhentes gjennom å arrangere møter og invitere til å komme 
med innspill til planarbeid i høringsfasen.  

 Planvedtaket vil bli gjort kjent, jf. pbl § 12-12. Reguleringsplanen vedtas av 
kommunen, unntatt ved innsigelser. Ved evt. innsigelse, vedtas planen i 
departementet jf. PBL § 5-4.  

Kontaktpersoner i forbindelse med planarbeidet:  

 Statens vegvesen v/Siri Skagestein siri.skagestein@vegvesen.no  

 Arendal kommune v/Nora Moberg Lillegaard 
nora.moberg.lillegaard@arendal.kommune.no 

 

5 Rammer og premisser for planarbeidet 
NASJONAL TRANSPORTPLAN 

• Meld. St.26 Nasjonal transportplan 2014-2023 

PLANSTATUS FOR OMRÅDET 

Følgende vedtatte reguleringsplaner ligger innenfor planområdet: 

• Sykehusområdet, vedtatt 12.10.1995 
• Aust-Agder Kulturhistoriske senter, Planid 2016r9 
• Springkleiv barnehage, planid 09062013-20 
• Blødekjær, planid 2015r14 
• Del av Parkveien, planid 2015r12, vedtatt 30.3.2006 
• Mindre endring av Del av Parkveien, planid 2015r12, vedtatt 18.4.16 

Følgende reguleringsplaner er under arbeid innenfor planområdet: 

• Brannparken aktivitetssenter, planid 09062014-25 

http://www.arendal.kommune.no/
mailto:siri.skagestein@vegvesen.no
mailto:nora.moberg.lillegaard@arendal.kommune.no
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ANDRE RAMMER OG FØRINGER 

• Arendal kommunes arealdel til kommuneplanen 
• Kommunedelplan for bevaring (2003) 
• Kommunedelplan trafikksikkerhet (2010) 
• Kommunedelplan for sykkel (2011) 
• Mulighetsstudie for sykkel (2016) 

Det skal tilstrebes løsninger som ivaretar eksisterende bo- og nærmiljø innenfor 
planområdet på en god måte. Planen omfatter ikke opprusting av Dydens vei. 

 

6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 
 

6.1 Beliggenhet 
Strekningens som reguleres er en av hovedinnfartsårene til Arendal. Planområdet er 
sentrumsnært og trafikantenes første møte med Arendal sentrum. 

6.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 
Planområde omfatter innfartsvegen til sentrum, Langsæparken, brannstasjonstomta, deler 
av Arendal fengsels areal og en del private eiendommer. Planområdet ligger tett opptil 
Sørlandet sykehus, Arendal som er omfattet av et statlig vern. Innenfor planområdet ligger 
det bygninger som har kulturhistorisk betydning. 

6.3 Trafikkforhold 
ÅDT i Parkveien er 8100. Springklev er envegsregulert ned fra sykehuset.  

6.4 Teknisk infrastruktur 
Det ligger fjernvarmeanlegg fra fjernvarmesentralen i Parkveien og nedover Blødekjær. 
Tiltaket vil ikke komme i berøring med dette. 

6.5 Landskapsbilde/bybilde 
Langsæparken med sine store gamle trær og Langsævannet sammen med Kuben (Aust-
Agder fylkesmuseum) med sin storslåtte arkitektur og flotte natursteinsmurer gir adkomsten 
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til planområdet gode kvaliteter. Videre på strekningen ligger brannstasjonstomta som i dag 
fungerer som parkeringsplass, Fjernvarmeanlegget, Arendal fengsel, bygårder av ulik kvalitet 
og noe eldre trehusbebyggelse som er viktige kulturhistoriske objekter. Dagens 
landskapsbilde/bybilde er preget av ulike byggeprosjekter som ikke er planlagt som en 
helhet. Som en av hovedinnfartsårene til sentrum bør det bestrebes å få et mer enhetlig 
preg på gateløpet og binde de ulike områdene sammen via utforming på gateprofil, murer, 
beplantning og liknende.  

6.6 Nærmiljø/friluftsliv  
I nær tilknytning til planområdet ligger Stinta skole og Springklev barnehage noe som 
medfører at veger og stier innenfor planområdet brukes som skole- og barnehagevei.  

Langsæparken og Naturparken er viktig grøntstruktur for denne delen av byen, og 
planområdet er viktig som gjennomgangsåre for myke trafikanter som skal til Langsæparken, 
museet, Kuben eller andre omkringliggende områder som sykehuset, Harebakken, Arendal 
sentrum osv.  

6.7 Naturmangfold 
I henhold til naturmangefoldloven §7 skal prinsippene i NML §8-§12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av 
beslutningen. Gjennomgangen av disse prinsippene er gjort i kapittel om planvirkning. 

Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML §8) baserer seg på søk i diverse innsynsløsninger 
(referert i teksten under). I tillegg er det gjennomført supplerende registreringer og 
befaringer av fagfolk på biologi og grøntmiljø. 

 

NATURTYPER: 

Innenfor og omkring planområdet er det registrert to naturtyper. 

1. Langsævann er kategorisert som en ikke forsuret restområde med verdi: viktig (B), 
naturtype i Naturbase, kilde: http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00023604. 
Langsæ er et viktig hekkeområdet og helårsoppholdområde for vannfugl, bl.a en 
rekke ender. Den sjeldne takrørskogarten sivhøne er konstant hekkende. Vassdraget 
har artsrike fiskesamfunn, og det er kjent forekomst av ørret, røye, suter, sørv, 
gjedde abbor og ål. 

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00023604
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  Figur 1 Naturtype 1 Langsævann                    Figur 2 Naturtype 2  Aust-Agder Fylkesmuseum 

2. Aust-Agder Fylkesmuseum, Naturtype Parklandskap. Verdi: svært viktig (A). 
Lokaliteten består av park med svært gamle trær (mest ask), hvorav en rekke er hule. 
Lokaliteten er godt hevdet og det er potensiale for insekter og sopp. Lokaliteten 
består av parklandskapet rundt museumsbygningene, et mindre areal med park langs 
Langsævannet og noe rik edellauvskog med gammel ask i sørøst. Det er potensiale 
for epifyttiske vekster knyttet til rike lauvtrær, insekter og sopp. Det står en fremmed 
art, platanlønn her. (kilde: http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00079427) . 

 

NATURTYPER, SUPPLERENDE REGISTRERINGER: 

I innspill fra Fylkesmannen til oppstartmeldingen ber Fylkesmannen vegvesenet om å måle 
inn trærne som står tett på vegen. Statens vegvesen har målt inn trærne og sett på 
tilstanden til trærne. Av de berørte trærne er det en lind, fire alm og en platanlønn. Trærne 
står i dag svært tett på fylkesvegen (se figur 3). Trærne er gjennomgående gamle og store, 
men flere har svakhetstegn som synlige stammeskader, hulrom, råte og tørre greiner som 
gjør at levetiden må antas å være redusert med tanke på vegmiljø de står i med biltrafikk og 
myke trafikanter som ferdes rett under trærne.  

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00079427
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Figur 3 Innmålte trær i Langsæparken                 Figur 4 To ask som kan bli berørt i parken ved Fylkesmuseet  

 

De største verdiene til naturtypen ved Aust-Agdermuseet er først og fremst knyttet til 
trærne på østsiden av vegen rundt museumsområdet. I den nedre delen av dette 
parkområdet planlegges det en forbedret adkomstveg opp til museet og Håveheia. Her er 
det to ask som blir berørt. 

Askene er merket med røde sirkler (figur 4). Det er begge store, gamle trær. Den ene har en 
del hulrom i stammen, vertikale lange sprekker med trolig medfølgende råte (figur 6, tre 
nummer 8 på figur 4) og tilstanden på denne må antas å være svekket. Begge har de noe 
tørre greiner, mulig de har vært/er angrepet av askeskuddsjuke.  

                   

                         Figur 5 Ask, tre nr. 7                     Figur 6  Ask med hulrom i stammen, tre nr. 8 
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De 8 trærne har følgende egenskaper: 

Tre nr.  og art Ca diameter i 
brysthøyde (cm) 

Kommentar 

1; lind Noe over 90 cm Ingen synlige stammehulrom 

2; alm Mellom 50 og 60 cm Ingen synlige stammehulrom 

3; alm Ca 50 cm Avlangt stammehulrom, ca 1 meters høyde, fhv grunt 

4; platanlønn Ca 30 cm Ingen synlige stammehulrom 

5; alm Ca 80 cm Ingen større stammehulrom, begynnende grop i greinfeste 

6; alm Noe over 80 cm Ingen synlige stammehulrom 

7; ask Ca 60 cm Ingen synlige stammehulrom 

8; ask Noe over 80 cm Omfattende stammehulrom, innhult i min 5 meters lengde fra basis. 
Smal, sprekkeformet inngang. Glyelav, trolig skjellglye, på stammen.  

 
Den nedre delen av Langsæparken, hvor tre 1 til 6 står, består av drøyt 30 grove løvtrær, 
hvor ask og alm dominerer. I tillegg er det spisslønn, blodbøk (1), platanlønn og parklind (få). 
En del særlig grove ask og alm (også med store stammehulrom) står i sonen langs vannet, og 
berøres ikke. Den øvre delen, ved museet, har ca. 20 grove løvtrær i parken omkring 
adkomstområdet og vei/plenområdet her. Det er mange grove trær i denne delen av parken, 
også noen med stammehulrom. Hele Langsæparken har vært forvaltet parkmessig, og 
grove/hule trær er fjernet jevnlig. Senest for 1-2 år siden ble en rekke grove løvtrær tatt ned 
og fjernet fra området.  

 

ØVRIGE TRÆR: 

        

          Figur 7 Ask ved fengselet 

                                            

 

 

I tillegg til trærne som er omtalt i Langsæparken er det 
også andre trær innenfor planområdet.  

Langs fengselet står det tre bjørker og en ask (figur 7).  

En av disse bjørkene er betydelig mindre enn de andre 
to og har svakhetstegn som vitner om tørkeskade eller 
en soppsykdom. De to andre bjørketrærne og asken er 
flotte bytrær. 
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SVARTELISTEDE ARTER: 

Statens vegvesen har gjort supplerende registreringer i tillegg til de registreringene som 
ligger i artskart. Se de grønne linjene i figur 8.  

(kilde: https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3 ) 

 

                                                      Figur 8 Grønne linjer viser supplerende registreringer 

Det er registrert to forekomster med parkslirekne og en forekomst med russekål. 

Forekomstene står relativt tett på vegen og blir i dag kjemisk bekjempet gjennom 
driftskontrakten for Arendal vest. Den ene av disse forekomstene (vis a vis Springkleiv) er 
delt på flere eiere, bare litt står på Fylkeskommunens grunn. Et større massearbeid har 
skjedd her i de seneste årene, hvor det er fylt på et lag rullestein som parkslirekne nå spirer 
opp gjennom. 

Platanlønnen i Langsæparken (figur 3, tre nr. 4) som ble omtalt under Naturtyper er også en 
svartelistet art. 

Det er også registrert svartelisteartene syrin og cotoneaster og oppslag av platanlønn i 
vegkantene mot Springkleiv.  

  

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
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6.8 Kulturmiljø 
OMRÅDETS KULTURHISTORIE   

Arendal by fikk status som kjøpstad i 1723, og besto da opprinnelig av sju holmer og skjær og 
et fastland som besto av bakker og fjell. Selv om kanalene mellom holmene etter hvert ble 
fylt igjen, hadde Arendal et trangt sentrum med dyre tomter, og med stor bosetning utenfor 
byen. Fram til byutvidelse i 1901 lå også områdene Blødekjær, Springklev, Kloppene, 
Parkveien og områdene langs Langsævannet utenfor Arendal by. Opprinnelig var dette svært 
bløte områder, derav navn som Blødekjær – som betegner det bløte draget i øst, og 
Kloppene - som viser til området med myrer og sumper og dermed de mange klopper i 
området.1 På 1800-tallet var dette utkantområder hvor arbeidere, kjørere og håndverkere og 
småkårsfolk slo seg ned, samtidig som det fortsatt var jordbruksvirksomhet her. På slutten 
av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet ble Kloppene og områdene rundt bebygd 
med villaer og her var flere mindre verksteder og forretninger.2  
 
I 1901 ble det vedtatt at Barbu amt og områdene ved Parkveien, Kloppene og Blødekjær 
skulle inngå og bli en del av Arendal.3 Siden har området vært preget av å være et 
veiknutepunkt i innkjørselen til byen og av å være lokaliteten for sentrale institusjonsbygg. 
Arendal fengsel ble opprettet i 1862 og anlagt langs Parkveien, mens Arendal brannstasjon 
ble lokalisert nord for fengselet og langs Parkveien i 1966. Størst innflytelse i området har 
imidlertid Arendal sykehus som ble anlagt på Kloppene/Klinkenberg, stått for. Sykehuset 
åpnet i 1920. Etter at Aust-Agder sykehusselskap med samtlige kommuner i fylket som 
interessenter ble stiftet i 1954, startet utbyggingen av sykehuset – en utbygging som mer 
eller mindre kontinuerlig fortsatte fram til rundt år 2000.4 Anleggelsen og utvidelsen av 
sykehuset har vært en sentral drivkraft i endringen av området, både i forhold til anleggelsen 
av boliger tilknyttet sykehusdriften på Klinkenberg og i form av rivning av eldre bebyggelse 
på Kloppene. I dag står Kloppene 1 og Kloppenkleven igjen som de viktigste kulturminnene 
fra det gamle Kloppene og tiden før sykehuset.5 
 
Innenfor planområdet er det ingen kulturminner eller kulturmiljøer som er fredet etter 
kulturminneloven. Arendal sykehus som grenser opp mot planområdet er imidlertid fredet i 
landsverneplanen for helsesektoren. Fredningen omfatter også et nærmere avgrenset 
                                                             

 

1 Austarheim 2016:10. Arendals byleksikon årstall: s. 183).  
2 Austarheim 2016:29 
3 Dannevig 1973:118 
4 Dannevig 1973:213, Arendal byleksikon 1998:108 
5 Austarheim 2016:29 
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område rundt selve sykehusbygget. Sykehusveien 3A - en tidligere overlegevilla, oppført i 
19156, er i verneklasse 2, dvs. vernet etter plan- og bygningsloven. 
 
Under siste halvdel av 1800-tallet var det et lavt folketall i området, men utover 1900-tallet 
ble det bygd mange boliger i Kloppene og i områdene rundt.7  I dag preges også området av 
trehusbebyggelse, hvorav en del er tidstypiske og skriver seg fra tiden fra siste halvdel av 
1800-tallet og framover. Dette er blant annet tilfelle i forhold til trehusbebyggelsen på 
nedsiden av Dydens vei langs med Langsævannet.  
Parkveien er i dag hovedinnfartsåren til Arendal. Veien ble anlagt 1858, men har i dag 
uttrykk som en moderne innfartsveg. 
 
 
VERDIVURDERING AV KULTURMILJØ 
Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og 
vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse. Registeringene tar 
utgangspunkt i kjente kulturminneverdier, i første rekke Riksantikvarens kartdatabase 
Askeladden samt samtaler med kulturminneavdelingen i Aust-Agder fylke. Andre 
kulturhistoriske kilder er benyttet, og området er befart. 

 
BESKRIVELSE OG VERDIVURDERING AV KLINKENBERG MED PARKVEIEN 1 

           
         Figur 9 Klinkenberg 

 
Kulturmiljøet inneholder elementer og bygninger i jugendstil med kulturhistoriske kvaliteter. 
Miljøet har en enhetlig karakter og har stor regional betydning. Skipperhjemmet i Parkveien 
1 med sine autentiske kvaliteter bidrar dessuten til å heve verdien. Eiendommen vurderes til 
middels verdi. 
 

 

                                                             

 

6 Fra Aust-Agder fylkeskommunes uttalelse 31.01 2017 
7 Austarheim 2016:11 
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BESKRIVELSE OG VERDIVURDERING SPRINGKLEV 2   

              
             Figur 10 Springklev 2 

I krysset mellom parkveien og Springklev ligger Springklev 2, en hjørnegård i tre anslått til å 
være fra 1891.8  Gården har sveiterstildetaljering og krysspostvinduer, og var gjenstand for 
ombygging i 1975. Gården er et godt eksempel på bebyggelse i eldre bymiljøer og er gitt en 
sentral plassering i krysset – godt synlig fra Blødekjær. I dag brukes huset som utleiebolig og 
framstår som noe nedslitt. 
 
Tregården er karakteristisk for eldre bymiljøer. Plasseringen i krysset mellom Springklev og 
Parkveien gjør at gården framstår som et «landemerke» ved inn- og utkjøring til byen, 
samtidig som det markerer skillet Blødekjær-Parkveien-Springklev. Dette huset er et sentralt 
og identitetsskapende element i området. Selv om gården framstår som noe nedslitt, noe 
som trekker ned, vurderes gården til å ha middels verdi.  
  

                                                             

 

8 Sefrak, Aust-Agder fylkeskommune 1994. 
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BESKRIVELSE OG VERDIVURDERING BOLIGOMRÅDET PÅ ØSTSIDEN AV 
PARKVEIEN, MELLOM PARKVEIEN OG HÅVET  

                      
          Figur 11 Boligområde på østsiden av Parkveien 
 
I området lengst i nord, på kollen mellom Parkveien og Håvet ligger nyere boliger fra første 
halvdel av 1900-tallet. De eldste av boligene er oppført i byggmesterfunkis. Denne typen hus 
er vanlig forekommende og vurderes til å ha noe verdi.  
 

BESKRIVELSE OG VERDIVURDERING PARKVEIEN 12 

  

            
           Figur 12 Parkveien 12 
 

Ovenfor brannstasjonstomta og langs med Parkveien ligger et halvannen etages bolighus 
med i tre i parkveien 12. Bygget er ikke sefrakregistrert, men er antakelig fra tiden rundt 
1900. Bebyggelsen er typisk for lokalområdet. Der er samtidig velholdt og en type miljø som 
ikke lenger er like vanlig, noe som trekker verdien opp. Huset vurderes derfor til å ha noe til 
middels verdi. 
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BESKRIVELSE OG VERDIVURDERING AV OMRÅDENE PÅ ØSTSIDEN AV 
PARKVEIEN 

           
          Figur 13 Områdene på østsiden av Parkveien 
 

På Østsiden av Parkveien fra krysset ved Springklev og nordover mot Dydens vei ligger 
blandet bynær bebyggelse, dels bestående av boliger og sentrale institusjonsbygg hvorav 
Arendal brannstasjon fra 1966 nylig ble sanert, samt Arendal Distriktfængsel. Fengselet ble 
bygget i 1862, tegnet av Schirmer og von Hanno, og ble opprinnelig oppført med 10 
fangerom. På dette tidspunktet lå fengselet utenfor Arendals bygrense. Siden er fengselet 
blitt bygget om i flere omganger, i 1975 og i 2004, men hvor deler av den eldre 
bygningsmassen er bevart.9 Nedenfor fengselet og rett utenfor planområdet, vis a vis 
Sykkelsport ligger det såkalte «Omholts hus» fra 1780-årene, som ble solgt til amtet i 1840 
og som først ble brukt som amtssykehus og senere fungerte som tvangsarbeidsanstalt og 
fylkeshus.10 
 
Arendal fengsel er et sentralt element i området. Det er blant landets eldste fengsler og 
enkelte deler av den eldste bygningsmassen fortsatt er bevart. Ellers er området typisk for 
sentrumsnære områder med sin blandede bebyggelse. I tillegg er området under 
transformasjon. På grunn av de eldste bevarte delene av fengselet samt den tette 
tilknytningen til Omholts hus vurderes området å ha noe til middels verdi.  
  

                                                             

 

9 Arendal byleksikon s. 91, http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Eiendommer/Region-sor/02585-
Arendal-Fengsel/ 
10 Austarheim 2016:16 
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BESKRIVELSE OG VERDIVURDERING AV BOLIGOMRÅDE PÅ NORDSIDEN AV 
DYDENS VEI 

           
          Figur 14 Boligområde på nordsiden av Dydens vei 
 

Kulturmiljøet ligger på nordsiden av Dydens vei i området ned mot Langsævannet og består 
av eldre trehusbebyggelse, om lag 15 trehus, flere i 1 ½ etasje og noen også med 
jugenddetaljering. Flere av husene skriver seg fra 1800-tallet, og noen trolig også før dette -  
eksempelvis Parkveien 13 som skal ha vært solgt på tvangsauksjon i 1818. En del av husene 
har vært gjennom ombygninger. Likevel framstår området som helhetlig og godt 
vedlikeholdt.  
Miljøet er typisk for bolighus fra denne perioden. Området er enhetlig med karakteristiske 
trekk for eldre boligområder rundt Arendal og det inneholder bygninger med lokal betydning 
for områdets karakter. Området vurderes til å ha middels verdi. 
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6.9 Grunnforhold 
Store deler av planområdet ligger under marin grense, det bør derfor før byggestart tas 
enkelte boreprøver for å sjekke grunnen. Geotekniker har vurdert det til at det vil være 
mindre forekomster mellom fjellnabber som vil la seg stabilisere, men at dette kan være 
kostnadsdrivende. 

6.10 Geologiske og anleggstekniske forhold 
Berggrunnen i området tilhører det prekambriske grunnfjellet innenfor den sør-norske 
gneisregionen. I følge NGUs 1:50.000-kart består bergartene innenfor planområdet av 
granittisk til migmatittisk gneis. 

Basert på registreringer fra felt later bergmassen til å domineres av en grålig, foliert 
granittisk gneis. Dette er i all vesentlighet i tråd med beskrivelsen på NGUs kartblad.  

Bergmassen er i hovedsak frisk og uforvitret med unntak av noe dagsoneforvitring og 
enkelte forvitrede soner og sjikt i bergmassen. Disse sonene viser stedvis tegn på noe 
rustforvitring som kan være indikasjon på lokal sulfidmineralisering. På bakgrunn av disse 
observasjonene er det foretatt prøvetaking av borstøv fra de områdene der det skal 
sprenges ut berg. Det er boret ut prøver fra den høye skjæringen mellom Dydens vei og 
gamle brannstasjonen (8 stk.) samt vis-a-vis fengselet (3 stk.). Omfanget av prøvetaking er i 
henhold til «Lillesand kommune - lokale retningslinjer for saksbehandling av planer og tiltak 
innenfor områder med potensielt sulfidholdig berggrunn». Prøvene er analysert med XRF 
ved Vannlaboratoriet i Kristiansand. Alle prøvene inneholder total S < 0,18%, og 
bergmassene kan derfor klassifiseres som «ren stein», og det vil ikke bli påkrevd med 
avbøtende tiltak i forbindelse med uttak eller masseflytting. 

I forbindelse med sprengningsarbeidene må det settes krav til maksimale vibrasjoner på 
utsatte bygninger/infrastruktur samt måling/dokumentasjon av disse ved hjelp av 
vibrasjonsmålere. Vibrasjonskrav fastsettes iht. gjeldene utgave av NS8141. Dette vil 
medføre at det må sprenges kontrollert og forsiktig i de alle fleste tilfellene. Spesielle hensyn 
må tas til utsatte bygninger og installasjoner (f.eks. Agder Energis fjernvarmeanlegg). 

Sprengningsarbeidene vurderes som gjennomførbare under forutsetning av at arbeidet 
planlegges grundig og gjennomføres med tett oppfølging av ingeniørgeolog. Det forventes et 
normalt omfang av stabilitetssikring i nye skjæringer, og at stabiliteten ivaretas ved hjelp av 
konvensjonelle sikringsmidler (bolter, bånd og eventuelt nett). Det må påregnes periodevis 
stengning og redusert fremkommelighet i Parkveien i forbindelse med sprengnings- og 
sikringsarbeider. Boring, sprengning og utlasting vil også medføre en del støy og støv i 
anleggsperioden. 
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7 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 
 

7.1 Planlagt arealbruk 

REGULERINGSFORMÅL OG LØSNINGER 

I reguleringsplanen er det lagt inn midlertidig anlegg og riggområde for å kunne utføre det 
arbeidet som trengs for å bygge tiltaket. Her vil arealene tilbakeføres etter utbygging, til det 
formålet som ligger under. Dette gjelder formålene Boligbegyggelse, Offentlig eller privat 
tjenesteyting, Turveg og Friområde.  

Tiltaket som ønskes gjennomført har formålene Kjøreveg, Fortau, Sykkelveg/-felt og 
Holdeplass/plattform som er beskrevet i kapittel 7.2.  

Annen veggrunn – tekniske anlegg gjelder nødvendig plass til snø/- og vannhåndtering med 
grøfter og oppsetting av belysning og murkonstruksjoner.  

Annen veggrunn – grøntareal gjelder plass til skråninger eller flater som kan bearbeides 
estetisk med vegetasjon/gress, rabatt eller utemøblering. 

Frisiktlinjer er lagt inn for å vise til nødvendig sikt som kreves i tiltaket. Her skal det ikke 
settes opp større elementer som forhindrer sikt mellom kjørebanen/sykkelfelt og 
avkjørsel/kryss. Siktlinjene er lagt inn med 6m x 54m i avkjørsler og kryss med lite aktivitet, 
mens det er lagt inn 10m x 54m i kryss med større aktivitet. Dette gjelder kryss til Dydens 
veg og Springkleiv.  
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7.2 Tekniske forutsetninger 
KJØREVEGER OG KOLLEKTIV 

Strekningen er på kollektivaksen så det det er lagt opp til vegbredde på 6,5 meter, med 
kjørefeltbredder på 3.25 meter. Breddeutvidelse i kurver er i tillegg til kjørefeltbredden.  

SYKKELFELT MED FORTAU 

Strekningen er planlagt med sykkelfelt på 2.0 meter og fortau på 2 meter.  

HOLDEPLASS / PLATTFORM 

Strekningen er planlagt med to kantstopp hvor bussen stopper i kjørebanen og sykkelfelt går 
på baksiden av plattform. Plattform for av og påstigning er planlagt med lengde på 8.0 m og 
bredde på 2.0 m. 

ANDRE TEKNISKE FORUTSETNINGER 

For utvidelse av tverrprofilet i Parkveien kreves det inngrep i Langsæparken og oppsetting av 
ny mur. Denne må fundamenteres på fast grunn og kan kreve en del graving i parkområdet. 

FRAVIK FRA VEGNORMAL 

Det er foreslått en løsning hvor sykkelfeltene er hevet opp på samme nivå som fortauet og 
adskilt fra kjørebanen med kantstein. Skille mellom gående syklende markeres med 
oppmerking og symboler. I kryss senkes sykkelfeltene ned for å opprettholde syklistenes 
forkjørsrett i Parkveien. 

 

          Figur 15 Snitt som viser bredder for ulike trafikantgrupper 
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RABATT MED BEPLANTNING 

Det er planlagt en rabatt med lengde 250 m og 2.0 m bredde mellom kjøreveg og sykkelfelt. I 
rabatten er det ønske om å plante inn trær for å understreke Parkveien som innfartsåre til 
sentrum. En trerekke vil også bryte opp det brede arealet og gjøre strekningen triveligere å 
ferdes på for alle trafikantgrupper.  
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8 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

 

8.1 Framkommelighet 
Ved gjennomføring av planforslaget vil det bli bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet 
for kollektiv, syklende og gående.  

8.2 Samfunnsmessige forhold 
Ved å gi bedre fremkommelighet for kollektiv, syklende og gående vil det legges til rette for 
at flere kan bytte ut bilen med sykkel, gange eller buss. Dette vil bidra til at flere 
transportetapper blir gjennomført ved at folk beveger seg mer. Dette vil på sikt bidra til 
bedre folkehelse som gir gevinster ved at samfunnet bruker mindre ressurser på 
livsstilsrelaterte sykdommer. 

8.3 Naboer 
BERØRT BEBYGGELSE OG EIENDOM 

Gateprofilet vil kreve innløsing av ett hus (Håvet 23) samt et omfattende inngrep i 
eiendommen Håvet 19 og noe inngrep i eiendommene Håvet 21 a+b. 

I tillegg vil tiltaket berøre gnr/bnr 505/107 (tidligere brannstasjonen) og uteanlegget til 
Arendal fengsel gnr/bnr 505/50 og 501/43 

8.4 Byggegrenser 
Byggegrensen er satt 20 meter fra senterlinje veg der det er regulert til boligformål. Fra 
profil 350 til profil 620 er byggegrensa satt i plangrensa. 

8.5 Gang- og sykkeltrafikk 
Syklende og gående får et sammenhengende tilbud fra Torsbudalen, via Parkveien til 
Blødekjær. Gatebruksplanen for Arendal sentrum ser på løsninger for å få på plass et godt 
tilbud for syklende og gående mellom Østre gate og Parkveien. Det vurderes også en løsning 
for Langsækrysset som vil gi bedre forhold for syklende og gående. 
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8.6 Kollektivtrafikk 
Mulighetsstudie for kollektiv fra 2016 peker på at det er nødvendig med en mer effektiv 
trasé for kollektiv. Parkveien tilrettelegges med kjørefeltbredder for kollektiv. Kantstopp for 
buss er forslått i området ved avkjøringen til Dydens vei. Herfra er det effektiv og flat trasé 
for gående inn til sykehuset. Det er også lett tilgjengelig adkomst til Kuben. Kantstopp i 
stedet for busslommer vil gi bussen et fortinn framfor bilen ved at den slipper å kjøre ut av 
vegbanen for å stoppe og da kan kjøre videre rett etter stoppet uten å vente på ledig luke. 
Når bussen stopper ved kantstoppet må bilene stå bak bussen å vente til den kjører igjen. 
Det er vurdert at dette er et greit virkemiddel for å prioritere kollektivtrafikken framfor 
privatbilen. 

8.7 Landskap/bybilde 
Tiltaket vil medføre noe inngrep i terrenget på østsiden av Parkveien. Inngrepene vil 
gjennomføres så skånsomt som mulig og det planlegges at det ferdige anlegget vil tilføre 
området elementer som vil løfte det estetiske inntrykket av innfartsåren til sentrum.  

8.8 Nærmiljø/friluftsliv 
Tiltaket med å anlegge fortau og sykkelfelt vil bedre forholdene for myke trafikanter og gjør 
det enklere å gå og sykle til byen fra omkringliggende områder. Trafikksikkerheten på 
skolevegene vil også bedres. 

8.9 Naturmangfold 
DRØFTING AV NATURMANGFOLDLOVENS ALMINNELIGE BESTEMMELSER §§8-12 

Ved vurdering av naturmangfoldlovens §8 skal man finne ut hvilket naturmangfold som kan 
påvirkes av beslutningen, hvilken tilstand dette naturmangfoldet har og hvilke effekter 
beslutningen vil ha på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget om naturverdier, jf. nml §8, er 
beskrevet i kap 6.7. I tillegg til innsamling av eksisterende kunnskap er det utført befaringer 
med vurdering av de enkelte elementene som berøres. Dette vurderes som et normalt godt 
fundament for vurderinger av planvirkning. Siden dette er en detaljreguleringsplan foreligger 
nøyaktig informasjon om tiltakets fotavtrykk, og det er mulig med en forholdsvis presis 
vurdering av planens virkningen, jf. nml § 8.  

Med tanke på planvirkning er det særlig berøring og felling av gamle trær som krever 
vurderinger. I tillegg må fremmede skadelige arter håndteres i prosjektering og anleggsfase. 
Tiltaket ansees ikke å ha påvirkning på Naturtypen Langsævann.  

Den registrerte Naturtypen Parklandskap ved Aust-Agder Folkemuseum blir negativt påvirket 
gjennom felling av gamle løvtrær. De ni trærne som står nærmest dagens vegkant er målt 
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inn. Av disse blir 6 trær direkte berørt av vegtiltaket og må felles (figur 3 i kap. 6.7). I tillegg 
må de to Asketrærne ved adkomstvegen opp til museet felles (figur 4 i kap. 6.7). 

I sum utgjør de 8 trærne som må felles i parklandskapet ved Folkemuseet ca 15 % av de 
frittstående løvtrærne i parken. De andre trærne som er beskrevet i kap. 6.7, bl.a. flere 
ganske grove alm, står ikke i parkområder, men blir også direkte påvirket og må hugges som 
en konsekvens av tiltaket.  

Sammenliknet med den totale mengden bytrær i denne delen av Arendal blir tapet 
forholdsvis lite. Langsæparken er likevel et område med høy konsentrasjon av gamle 
parktrær, slik at det er av stor verdi å beholde en kontinuitet i gamle løvtrær her. Flere av 
trærne som felles er grove, og to har betydelige stammehulrom. Siden tapet er begrenset til 
en håndfull trær ansees vurdering av samlet belastning som lite relevant i denne planen, jf. 
nml §10 (men se avsnitt om usikkerhet).  

Selv om kunnskapsgrunnlaget er godt er det likevel en usikkerhet knyttet til vurderingen av 
planvirkning, da det ikke er detaljkartlagt hvilke arter som finnes i området (f.eks. insekter i 
de hule trærne), jf. nml § 9. Avbøtede tiltak, som skissert under, vil til en viss grad bufre mot 
miljøskade som kan skyldes kunnskapsmangel.  

Det kan være motstridene interesser mellom bevaring av biologisk viktige trær og 
opprettholdelse av en parkmessig god og sund bestand. I den biologiske vurderingen i dette 
avsnittet er trærnes biologiske verdi vektlagt. Det må likevel påpekes at flere av trærne, 
særlig på nedsiden mot Langsævannet, trolig hadde blitt felt av hensyn til sikkerhet. Trærne 
begynner å vise forfall, og stammebrudd/greinavfall i dette området representerer et 
sikkerhetsproblem både for kjøretøy og liv/helse.  

Som et avbøtende tiltak kan det plantes inn lind på de åpne partiene i parken ned mot 
Langsævannet. Naturtypen består av ask hovedsakelig, men på grunn av askeskuddsyka 
anbefaler vi ikke at ask plantes inn, ettersom soppen angriper unge individer hardest. Alm 
angripes lett av almesjuke, derfor forslås lind. Gjennom anleggsfasen skal det gjøres tiltak for 
å unngå skade på de trærne som står tett på anleggsområdet (jf. § 12, «miljøvennlige 
driftsmetoder»).  

Videre foreslås det at de groveste trærne som felles, henlegges i parken eller i annet 
passende nærliggende areal. På den måten bevares mikromiljøer som mange insekter kan 
utnytte, og parken beholder en økologisk funksjon tross fellingen.  

Forekomster av parkslirekne, russekål, platanlønn, syrin og cotoneaster berøres av 
vegtiltaket (se beskrivelse kap 6.7). Håndtering av plantene og massene som er å anse som 
biologisk forurenset skal videre håndteres i YM-planen for prosjektet. Det skal gjennomføres 
tiltak slik at massehåndteringen ikke medfører spredning av fremmede arter som kan true 
naturmangfoldet. Jf. Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716).  



                                                                                      Planbeskrivelse - Detaljregulering for Parkveien-Blødekjær 

27 

 

Avbøtende/kompenserende tiltak som er foreslått for å hindre skade på trær og sikre parken 
tilgang til rekrutter er en forutsetning som begrenser skade på naturmangfold, og inngår i 
investeringskostanden, jf. nml § 11 («kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver»). Det samme gjelder kostnader som påkommer for å sikre at fremmede 
skadelige arter ikke spres. 

8.10 Kulturmiljø 
KONSEKVENSER FOR KULTURMILJØET 

Det ble tidlig i prosjektet foretatt en befaring av området sammen med ansvarlig for 
kulturmiljøutredningen hos Statens vegvesen og fagkompetanse fra Kulturminneseksjonen 
hos Fylkeskommunen. Etter befaringen ble det oppsummert noen anbefalinger for linjevalg. 

• Kulturmiljøverdien er større på vestsiden av Parkveien enn på østsiden 
• Det bør ikke gjøres inngrep i boområdet på nordsiden av Dydens vei  
• Klinkenberg har boliger og hageanlegg etablert i forbindelse med sykehusanlegget, 

disse bør bevares i sin helhet 
• Springklev 2 er et landemerke i krysset mellom Parkveien og Springkleiv. Dette bør 

bestå. 
• Forsøk å legge inngrepet kun på en side 

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet med tanke på å ivareta disse anbefalingene i størst 
mulig grad. Under er verdi av de ulike kulturmiljøene (beskrevet i kap. 6.8), tiltakets 
påvirkning på dem og konsekvensen av dem oppsummert i en tabell. Fordi linjevalget er 
gjort med utgangspunkt i anbefalingene over er påvirkning på kulturmiljøene liten og 
dermed gir tiltaket lite eller ingen konsekvens for dette temaet. 

 

Sted Verdi Påvirkning Konsekvens 

Klinkenberg og 
Parkveien 1 

Middels Vegen vil i hovedsak legges langs 
eksisterende veg og i liten grad 
påvirke kulturmiljøet.  

Tiltaket vil ikke ha noen 
konsekvens for 
kulturmiljøet (0). 

Springklev 2 Middels Parkveiens utvidelse vil ikke 
påvirke miljøet nevneverdig. 
Boligen i Springklev 2 med sin 
hjørnekonstruksjon er tilpasset en 
beliggenhet i et vegkryss.  

Påvirkningen regnes som 
ubetydelig.  

Tiltaket vurderes å 
innebære en ubetydelig 
endring for kulturmiljøet 
(0). 
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Boligfelt mellom 
Parkveien og 
Håvet 

Ubetydelig til 
noe verdi 

Parkveiens utvidelse hvor det blir 
nødvendig å sprenge seg inn i 
fjellet vil medføre at boligene i 
Håvet 23 vil måtte rives. I tillegg vil 
det bli inngrep i eiendommen 
Håvet 21 a og b og Håvet 19, men 
her vil husene bli bevart. 

Tiltaket vil innebære en 
ubetydelig endring for 
kulturmiljø (-). 

 

Parkveien 12                      Noe til 
middels verdi 

Parkveiens utvidelse vil medføre 
at vegen vil komme nærmere 
huset, men uten at dette vil ha 
noen særlig betydning for miljøet.  

Vegutvidelsen vil innebære 
en ubetydelig endring for 
kulturmiljøet (0). 

Områdene på 
østsiden av 
Parkveien                                          

Noe til 
middels verdi 

Parkveiens utvidelse vil i liten grad 
påvirke miljøet på østsiden. 

Vegutvidelsen vil innebære 
en ubetydelig endring for 
kulturmiljøet (0). 

Boligfelt på 
nordsiden av 
Dydens vei                                     

Middels verdi Parkveien vil legge seg i 
eksisterende trase hvor utvidelsen 
er foreslått på østsiden av vegen. 
Det innebærer en ubetydelig 
endring for kulturmiljøet på 
nordsiden av Dydens vei. 

 

Vegutvidelsen vil innebære 
en ubetydelig endring for 
kulturmiljøet (0). 

Samferdselshistorie 
Parkveien 

Noe Parkveien vil bli utvidet, men 
fortsatt ligge i eksisterende trase 

Vegutvidelsen vil innebære 
en ubetydelig endring for 
kulturmiljøet (0). 

 

I sum utgjør det foreslåtte tiltaket lite inngrep og vil innebære ubetydelige endringer av 
kulturmiljøet. 

På vestsiden av Parkveien er hugget inn et årstall i berget. Årstallet er 1858, da Parkveien ble 
bygget. I planforslaget er fortauet lagt med samme yttergrense som i vedtatt reguleringsplan 
Del av Parkveien, planid 2015r12. I denne planen er det lagt opp til skjæring i fjellet som 
medfører at inskripsjonen forsvinner. 
 
For å avbøte dette foreslås det at det under anleggsarbeidet forsøkes å ta ut en steinblokk 
der hvor inskripsjonen står, slik at denne kan plasseres et hensiktsmessig sted i anlegget og 
bevares for fremtiden som et historisk minne.* 
 

 

 

 

 

*Endret etter kommuneplanutvalgets vedtak av 7.3.2018.  
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8.11 Støy og vibrasjoner 
Tiltaket omfatter en god del sprengning og tyngre anleggsarbeid som vil generere støy og 
vibrasjoner, spesielt øverst i Parkveien mot Dydens vei. Det må settes grenseverdier for 
vibrasjoner i henhold til NS8141. Vibrasjoner skal måles på de antatt mest utsatte 
bygninger/konstruksjoner i anleggsperioden. Sprengningsopplegget justeres ved behov slik 
at fastsatte grenseverdier overholdes.  

I forkant av anleggsarbeidene må det gjennomføres en kartlegging av eiendommer innenfor 
ca. 100 m fra sprengningssted med tanke på fundamenteringsforhold samt 
tilstandsregistrering.  

8.12 Massehåndtering 
På strekningen er det lite jordmasser som skal håndteres. Massene består hovedsakelig av 
sprengt fjell og noe masser i eksisterende veg. Det er lite plass langs vegen og for å få utført 
arbeidet vil entreprenør trenge et mellomlager så nærme anleggsområdet som mulig. 
Utbygger vil forsøke å leie område av Arendal kommune til mellomlager (gamle 
brannstasjonstomta) dersom det er mulig. 

For å kunne sprenge ut de høyeste fjellskjæringene på en sikker og effektiv måte ønsker 
utbygger å gjøre dette med hel stengning av vegen for en kort periode. Trafikken på Fv. 420 
på denne strekningen må da i denne perioden gå via det øvrige vegnettet.  

8.13 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
Dette prosjektet gjelder utbedring av eksisterende veg. Det som skal gjøres er en utvidelse 
av arealet slik at forholdene legges bedre til rette for gang- og sykkeltrafikk. Det blir ikke 
noen vesentlig endring av type trafikk, men forhåpentligvis en større andel av myke 
trafikanter etter hvert. 

Med de foreslåtte tiltak til utbedringer som ligger i dette forslaget vil denne delen av fv. 420 
gi et sikkert og godt tilbud til alle trafikantgrupper etter utbyggingen. 

Ras/skred: Området er ikke ras- eller skredutsatt. Det er registrert svak byggegrunn i 
Blødekjær, men ved all utbygging i dette området vil stabilitet bli beregnet og 
områdestabilitet bli opprettholdt. 

Flom: Området er ikke flomutsatt 

Anleggsgjennomføring: Det er gjennomføring av anleggsarbeidene som etter utbyggers syn 
er den største risikoen ved dette prosjektet. Prosjektet vil som nevnt ikke tilføre noen ny 
trafikk, men derimot gjøre forholdene for myke trafikanter bedre og sikrere slik at bruken av 
anlegget vil være sikrere enn det er i dag. 
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Gjennomføring av anleggsarbeidene vil kreve omfattende og gode planer for HMS og 
trafikkavvikling for å kunne gjennomføre utbyggingen på en sikker måte. Dette vil bli 
utarbeidet på et detaljert nivå i prosjekteringsfasen. I tillegg til trafikken langs vegen er også 
hensynet til nærliggende boliger et moment en må ta spesielt hensyn til i denne fasen. 

En ROS-analyse er utført etter Arendals kommunes mal (vedlegg 3).   

 

8.14 Rammer og premisser for planarbeidet  
Det er utarbeides et planforslag for denne vegstrekningen som gir et fullverdig profil med 
hensyn på syklende, gående og kollektiv 

Det er holdt en åpen dialog med beboerne og næringsdrivende i området gjennom 
planfasen. 
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9 Gjennomføring av forslag til plan 
 

9.1 Framdrift og finansiering 
Det er foreløpig ikke tatt noen beslutning om når prosjektet kan gjennomføres. 

I handlingsprogrammet for fylkesveier 2018-2021 er det satt av en del midler til gang-og 
sykkeltiltak i sentrumsområdet i Arendal, men disse er ikke spesifisert på konkrete prosjekt. 
Hvor midlene vil bli brukt vil avhenge av hvordan prosjektene i bymiljøpakkearbeidet vil bli 
prioritert. 

9.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
For å kunne sprenge ut de høyeste fjellskjæringene på en sikker og effektiv måte ønsker 
utbygger å gjøre dette med hel stengning av vegen for en kort periode. Trafikken på Fv. 420 
på denne strekningen må da i denne perioden gå via det øvrige vegnettet. Denne perioden 
må gjøres så kort og intensiv som mulig. 

Gjennom resten av anleggsperioden forutsettes det trafikk gjennom området og det vil sette 
store krav til sikring og avsperring. Tiltak for å få de myke trafikantene sikkert gjennom 
anleggsområdet må vies spesiell oppmerksomhet herunder alternativ skiltet rute. 

9.3 Ytre miljøplan (YM) for byggefase 
Særskilte miljøutfordringer for Parkveien-Blødekjær er: 

• Naturmangfold 
• Kulturmiljø 

I tabellen nedenfor er det oppsummert spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre 
med i YM-plan for prosjekterings-/byggefasen. 

 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Støy Tiltaket omfatter en god del sprengning og tyngre anleggsarbeid som vil 
generere støy og vibrasjoner, spesielt øverst i Parkveien mot Dydens vei. 
Det må vurderes tidsbegrensing på støy. 

Vibrasjoner  Vibrasjoner skal måles på de antatt mest utsatte 
bygninger/konstruksjoner i anleggsperioden.  Det må settes grenseverdier 
for vibrasjoner i henhold til NS8141. Sprengningsopplegget justeres ved 
behov slik at fastsatte grenseverdier overholdes.  
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Landskap Terrenginngrepene skal gjennomføres så skånsomt som mulig og det 
ferdige anlegget skal tilføres bymessige kvaliteter som vil tilføre området 
elementer som vil løfte det estetiske inntrykket av innfartsåren til 
sentrum.  

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Tiltaket med å anlegge fortau og sykkelfelt vil bedre forholdene for myke 
trafikanter og gjør det enklere å gå og sykle til byen fra omkringliggende 
områder. Det er viktig at detaljene for syklende og gående følges opp i 
prosjektering av byggeplanen, så anlegget blir funksjonelt og 
trafikksikkert. 

Naturmiljø Gjennom anleggsfasen skal det gjøres tiltak for å unngå skade på de 
trærne som står tett på anleggsområdet. Flere verdifulle trær står tett på 
anleggsområdet. Stikkord er minimalisering av inngrep i rotsone til 
eksisterende trær og unngåelse av maskinskader. 

Videre foreslås det at de groveste trærne som felles, legges igjen i parken 
eller i annet passende nærliggende areal. På den måten bevares 
mikromiljøer som mange insekter kan utnytte, og parken beholder en 
økologisk funksjon tross fellingen.  

Håndtering av plantene og massene som er å anse som biologisk 
forurenset skal videre håndteres i YM-planen for prosjektet. Det skal 
gjennomføres tiltak slik at massehåndteringen ikke medfører spredning av 
fremmede arter som kan true naturmangfoldet. Jf. Forskrift om fremmede 
organismer (FOR-2015-06-19-716). 

Som en del av arbeidet med YM-planen skal byggherre gjennomføre 
detaljerte kartlegging av de fremmede artene, merking av forekomstene i 
terrenget, risikovurdering og utarbeidelse av arbeidsbeskrivelser. 

Som kompensasjon for trærnes om fjernes kan det plantes inn lind på de 
åpne partiene i parken ned mot Langsævannet. 

Kulturminne og 
kulturmiljø 

Kulturmiljøområdene som ikke skal berøres bør merkes inn på kart, evt. 
med merker i terreng der anleggsområdet kommer veldig nærme. 
Befaring med entreprenør ved oppstart gjennomføres. 
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11 Vedlegg 
1. Forslag til plankart 
2. Forslag til bestemmelser 
3. ROS-analyse 
4. Sammendrag av innspill til oppstart og planprogram 
5. Adresseliste inkludert grunneierliste 

 

 

 

 




