
Fra: Tharaldsen, David Bergh <David.Bergh.Tharaldsen@aama.no> 
Sendt: 28. desember 2016 13:47 
Til: Firmapost-Sør 
Emne: 16/00219-1 - Varsel om oppstart av planarbeid for Parkveien-Blødekjær-

Sykehuset og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 
 
Kategorier: Lene 
 
Viser til brev fra Vegvesenet om varsel om oppstart av planarbeid. 
 
Aust-Agder museum og arkiv IKS/Kuben har en sterk anmodning om å få et busstopp langs Parkveien 
retning fra Langsækrysset mot byen. Per i dag må besøkende som ønsker å ta bussen gå ned til 
Tinghuset, og for mange er det for langt. Gamle, folk med dårlig helse, eller som bruker stokk eller 
rullestol har problemer med å gå så langt, særlig på vinteren med glatte veier/fortau. Det er allerede i 
dag et busstopp rett ved Håvetveien når man kommer fra byen, men få benytter seg av dette så lenge 
det er en utfordring å komme seg tilbake med buss. 
 
Om mulig vil vi gjerne ha busstoppet vis a vis avkjørselen til Håvetveien. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

David Bergh Tharaldsen 

administrasjons- og personalsjef 

telefon 37 01 79 04 

mobil 960 95 304 

sentralbord 37 01 79 00 

Aust-Agder museum og arkiv IKS 
Parkveien 16, 4838 Arendal 
www.kubenarendal.no 

 

 

http://www.aaks.no/


Fra: Ralph Blair Johansen <Ralph.Blair.Johansen@steinerskolen.no> 
Sendt: 5. desember 2016 20:16 
Til: fimapost-sor@vegvesen.no; Skagestein Siri; 

nora.moberg.lillegaard@arendal.kommune.no 
Kopi: Anne Marit W. Sveen 
Emne: Parkveien-Blødekjær-Sykehuset 
 
 
Det er med glede at vi ser det reguleres for bedre fremkommelighet for myketrafikanter i vårt 
nærområde. 
Steinerskolen ligger i krysset mellom Molandsveien og Gunhildsboveien. Vi har inntil 150 elever i alderen 
5-16 år. Våre elever kommer til skolen, fra hele Arendal kommune, og noen fra nabokommuner. Det 
fordrer god kollektivtrafikk og god tilrettelegging for myke trafikanter. 
I dag kommer en god del elever syklende/gående forbi Langse krysset. Enten de kommer fra nabolaget, 
eller fra bussterminalen på Harebakken. 
Langsekrysset er svert tungvint å krysse fra Harebakken, trafikantene må vente på tre forskjellige lys 
intervaller og det tar flere minutter å krysse. Dette gir utfordringer i forhold til at barna blir fristet til å 
krysse på rødt lys! 
Videre er vi svært skuffet over standarden på den nylig etablerte sykkel veien mellom Gunhildsboveien 
og Langsekrysset. Denne er svert smal, med varierende bredde og passer muligens for erfarne syklister, 
men ikke for våre barn. 
Vi ber derfor om følgende endringer for planområdet og formålet for planarbeidet:  

         Planområdet utvides til også å omfatte  Molandsveien fra Gunhildsboveien til Langsekrysset. 
Molandsveien reguleres på denne strekningen med sykkel vei i god bredde, gangvei i god 
bredde. Biltrafikk i et felt, med møteplasser, slik det er utført ved Groos i Grimstad. 

         Det presiseres at det i planarbeidets formål skal søkes å oppnå krysningsfri gjennomgang for 
myke trafikanter, i Langsekryssets  utganger. Det planlegges Over/underganger slik at 
myketrafikanter kan bevege seg gjennom krysset uhindret av biltransport, uavhengig av 
krysningens retning. 

Vi mener det er tungtveiende trafikksikkerhetsmessige hensyn til at Planen utvides som anført, og at 
hensynet til barn og unge må gis et særlig hensyn. 
 
Mvh  
Ralph Blair Johansen 
IKT- og bygg- ansvarlig 
Steinerskolen i Arendal 
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Til: Firmapost-Sør
Emne: Parkveien-Blødekjær-Sykehuset
Dato: 22. januar 2017 13:01:17
Vedlegg: image003.jpg

Utdrag av reguleringsbestemmelser.pdf

Undertegnede er gjennom selskapet ABConsult eier av eiendommen Parkveien 15, gnr 505 bnr 128.  Eiendommen ble kjøpt i 2012, og var da et renoveringsobjekt.
 Gjennom 2012 og 2013 er eiendommen fullstendig bygningsmessig renovert til en høy standard og i tråd med gjeldende bestemmelser, og utearealene er oppgradert
 tilsvarende. Samlede kostnader med kjøp og renovering slik eiendommen fremstår i dag er i størrelsesorden 3,3 millioner kroner.
 
I informasjonsmøte 17.01.2017 ble det informert om behov for mulig utvidelse av Parkveien på høyre side for å skaffe areal til sykkelsti frem til krysset Parkveien/Dydens
 vei.  Det kan se ut som om behovet dreier seg om ca en meter.  Det bel skissert to alternativer:
 

1.       Mulig rivning av boligeiendommene Parkveien 17 og Parkveien 15 for å utvide veien på den siden
2.       Utvidelse på motsatt side ved å planere/sprenge for å utvide og forskyve veibanen.

 
Jeg vil med dette på det sterkeste protestere mot gjennomføring av alternativ 1, og begrunner dette som følger:
 

·         Fra veikrysset ved Håvet frem til gnr 505 bnr 55 hvor det nylig ble revet er brannskadet hus, er det anslagsvis noe over 100 m. Det er god plass og enkelt å fjerne
 noe fjell og masse på denne strekningen for å skaffe areal til utvidelsen for sykkelsti

·         Det ikke konflikt med eksisterende bygninger
·         Det er allerede etablert fortau og sykkelsti frem til krysset ved Håvet, og det er rikelig areal fra og med eiendommen 505/55 til å flytte vegbanen og anlegge gang

 sykkelsti slik at man ikke kommer i konflikt med Agder Energis anlegg på vestsiden av Parkveien hvor det er regelmessig av- og pålessing av fliscontainere
·         Eiendommen 505/107 sammen med fengselstomten er under planlegging for nye formål.
·         I andre deler av verden er det heller ikke slik at sykkelstier må ligge på hver sin side av en trafikkåre, sykkelstier etableres ofte med ferdsel i begge retninger på

 samme siden av en ferdselsåre.
·         Ved Parkveien 15 er det for å bære veien oppført en fuget gråsteinsmur i 6 – 8 meters høyde. Muren bærer ingen preg av å være svekket på noen måte. Ved

 flytting av vegbanen i retning min eiendom må det gjøres tiltak med ny mur i tillegg til å rive boligen
·         Parkveien 15 er SEFRAK registrert.
·         I henhold til gjeldende reguleringsplan er Parkveien 15 en del av spesialområde SB7.  Reguleringsbestemmelsen her sier følgende:

 

 
Gjennom rehabiliteringen av Parkveien 15 er det etablert en attraktiv og bynær bolig med enkel tilkomst til sentrum samt Sykehuset som arbeidsplass uten bruk av bil. Slik
 jeg forstår hensikten med planarbeidet er det å redusere biltrafikken. En rasering  av Parkveien 15 er i strid med reguleringsbestemmelsene, er registrert i SEFRAK og vil
 fjerne en bolig som nettopp møter hensikten med planarbeidet, jeg ber om at alternativ 2 som vist til i innledningen velges fremfor å alternativ 1.

mailto:aba@abconsult.as
mailto:firmapost-sor@vegvesen.no
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Fra: Arild Bårdsen
Til: Firmapost-Sør
Emne: Merknad til planarbeid Parkveien- Blødekjør - Sykehuset
Dato: 22. januar 2017 14:18:44
Vedlegg: image001.png

Saken gjelder opplysninger mottatt fra Statens Vegvesen samt informasjon gitt i møte 17.01.2017
 som følger:
«Planarbeidet har også tatt høyde for en mulig ny adkomst til boligene nord for Dydens vei.»
Det er fra Statens Vegvesen opplyst at opplysningene referer seg til eiendommene 505/68,
 505/128 og 505/69, og skyldes at utkjørselen mot Parkveien oppfattes som «ikke optimal» og kan
 representere en fare.
 
Undertegnede representerer Langsæparken Veilag, som består av hjemmelshavere til
 eiendommene
 

·         505/68 Parkveien 13 – Arild Bårdsen
·         505/128 Parkveien 15 – ABConsult v/Arild Bårdsen
·         505/69 Parkveien17 – Marius Fedje Diesen
·         505/63 Dydens vei 8 – Sam Larsen

 
Alle eiendommene over boligeiendommer. I tillegg er Arendal Kommune medlem i Langsæparken
 Veilag, da de har behov for tilkomst til en kloakkpumpestasjon beliggende på 505/49 hvor
 hjemmelshaver er Aust-Agder Fylkeskommune.
Langsæparken Veilag ble etablert 20. desember 2011 som følge av at Arendal Kommune uten
 forvarsel endret en mangeårig praksis og sluttet å brøyte adkomsten til eiendommene.
 Begrunnelsen var at de ikke lenger hadde behov for kontinuerlig vedlikehold av og tilgang til av
 pumpestasjonen. Etter samtaler og forhandlinger ble veilaget etablert, og Arendal Kommune
 deltar med et kontantbeløp. Avtalen definerer adkomsten som en privat veg. En skilting øverst ved
 krysset mot Parkveien gir følgende informasjon: Forbudt for motorkjøretøyer med undertekst
 «kjøring til eiendommene er tillatt». Med dette menes at det er tillatt å kjøre til
 boligeiendommene samt pumpestasjonen. All annen kjøring med motorkjøretøyer er ikke tillatt.
 
Avtalens virkeområde er merket med rødt under:

mailto:aba@abconsult.as
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Som forklart over er det 4 husstander samt Arendal Kommune som rettmessig kan benytte
 adkomsten til området. Allmenheten har ikke adgang til å benytte adkomsten, og dette gjelder
 også benyttelse av tennisbanen eller til tur i parken, og de som ignorerer skiltingen blir gjort
 oppmerksom på dette. Det betyr at det i gjennomsnitt er mindre enn 10 bevegelser av kjøretøy
 pr døgn knyttet til vegkrysset mot Parkveien. Trafikkbelastningen knyttet til dette er derfor
 minimal. Ingen har noensinne opplevd trafikkfarlige situasjoner for fotgjengere eller syklister som
 følge av adkomsten. Vi som beboere har ansvaret for brøyting, og det utføres med egen snøfreser
 som er egnet for formålet. Om morgenen medfører dette ca 20 minutter med arbeid for å rydde
 vegen samt å fjerne brøytekantene som Statens Vegvesen legger igjen. Resten av området ryddes
 som regel samme ettermiddag. Arendal kommune har ikke uttrykt misnøye med avtalen, og har
 oppfylt sin økonomiske del gjennom alle år siden avtalen ble etablert.
 
«Mulig ny adkomst» må nødvendigvis medføre en betydelig lenger veistrekning å brøyte før man
 kommer til en kommunal eller fylkeskommunal vei. Det er ikke å forvente at Arendal Kommune vil
 vedlikeholde og brøyte «en mulig ny adkomst». Tvert imot har de sagt at dette området ikke er
 prioritert, og det gjelder også vedlikehold av tennisbanen.  De private medlemmene av veilaget
 gjør derfor også noe dugnadsarbeid slik at tennisbanen kan benyttes i sommerhalvåret.
 
Langsæparken Veilag ser det derfor ikke som en forbedring med en «Mulig ny adkomst», men tvert
 imot som en betydelig forverring både praktisk, arbeidsmessig og hva gjelder eiendommenes
 verdi. En «Mulig ny adkomst» vil også medføre en sløsing med offentlige investeringsmidler som
 ikke gir publikum noen nytte. Det er også mange som benytter adkomsten som tilgang til
 Langsæparken både til fots og til sykkel, og det settes pris på at området som veilaget har ansvar
 for alltid er brøytet og ryddet.
 
Slik vi ser det kan «Mulig ny adkomst» kun legges langs Langsævannet og følge gang- og sykkelsti
 trassen opp mot et kryss mot Dydens vei som har en enda skarpere vinkel enn gjeldende
 påkjørsel. Traseen fra Langsækrysset gjennom Langsæparken, langs vannet og opp til sykehuset er



 ikke spesielt godt tilrettelagt, men benyttes i dag kanskje av hyppigere enn via Parkeveien som
 arbeidsvei til fots eller til sykkel i retning sykehuset eller mot Myrene, da det er betydelig mindre
 stigning enn i Parkveien.  En enkel oppgradering her ville gi et positivt bidrag til mer bruk av sykkel
 og som turveg, mens en bilveg både vil være svært kostbar og mindre hensiktsmessig fra et slikt
 perspektiv.
 
Langsæparken Veilag foreslår derfor at dersom det skulle være behov for å endre vegkrysset mot
 Parkveien, så gjøres dette mest effektivt ved å utvide vegarealet noe i nordlig retning ved at det
 settes opp en støttemur i vegkrysset på utsiden ned mot Langsævannet slik at man kan få en mer
 vinkelrett tilgang. Det vil nok også være i Arendal Kommunes interesse som tidvis benytter
 adkomsten for tunge kjøretøyer.  Dette vil være en lav kostnad sammenholdt med «Mulig ny
 adkomst».
 
For ordens skyld: Arendal Kommune er ikke kontaktet i denne saken, da deres representant er
 pensjonert og det ikke er oppnevnt noen ny.
 
Med vennlig hilsen
 
For Langsæparken Veilag
 
Arild Bårdsen
aba@abconsult.as
+47 92 66 75 90
 
 

mailto:aba@abconsult.as
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Siri Skagestein
Statens vegvesen
 
Tillegg til brev om kulturminner 24. januar 2017
 
I Parkveien (på vestsiden) er årstallet 1858 innhugget i berget. Dette er årstallet Parkveien ble
 anlagt.
Årstallet er i berget under Klinkenberg, ca. 20 meter oppover fra den okergule hjørnegården mot
 Springklev,
bak et trafikkskilt.
Det er viktig å bevare denne inskripsjonen, og gjerne synliggjøre den, når veitraseene skal
 endres/utvides.
 
Hilsen Hilde L. Austarheim, KUBEN
 

Fra: Austarheim, Hilde 
Sendt: 24. januar 2017 12:31
Til: 'siri.skagestein@vegvesen.no' <siri.skagestein@vegvesen.no>
Kopi: Mortensen, Bodil <Bodil.Mortensen@aama.no>
Emne: Innspill til oppstart av planarbeid Parkveien-Blødekjær-Sykehuset
 
Siri Skagestein
Statens vegvesen
 
Jeg viser til brev datert 02.12.2016 (16/160565-1) og kontakt på informasjonsmøtet på Arendal
 rådhus 17 januar.
 
KUBEN har sendt innspill om viktigheten av å beholde busstoppet i krysset Parkveien-Håvet (fra
 sentrum) og ønsket om å også etablere
et busstopp til byen, på motsatt side, muligens ved Dydens vei.
Det er viktig at folk kan ta buss opp og ned fra sentrum til kulturinstitusjonen KUBEN.
 
I fjor arbeidet jeg litt med historikk omkring Kloppene-Blødekjær og ga ut artikkelen «Kloppene –
 gamle hus og veier»
i Sånn var det, årbok for Arendal historielag nr. 22 – 2016.
Kopi av artikkelen er sendt deg i posten. Sidetallene nedenfor refererer til denne.
 
Svært mange hus og andre kulturminner har gått tapt i området på grunn av sykehusets
 ekspansjon og anlegg av parkeringsplasser.
Kloppene gård er revet, småhus er revet, sykehusets Gamlebygg er revet og nyere villaer og
 legeboliger er revet.
En helt unødvendig riving av hus skjedde omkring 2008 da de svært gamle og interessante
 husene på eiendommene Kloppene 3 og Kloppene 5 ble revet.

mailto:Hilde.Austarheim@aama.no
mailto:siri.skagestein@vegvesen.no
mailto:Bodil.Mortensen@aama.no
mailto:David.Bergh.Tharaldsen@aama.no



Begge husene var registrert i sefrak-registeret i 1994 (se side 22-23).
 
Springklev ble betegnet som «meget stejl» i 1790, og den ble senket i 1890 (Ifølge Frithjof Foss,
 Arendals Byes Historie, 1893.
Den okergule hjørnegården og det røde huset helt inn til berget Tempeltur står igjen viktige som
 eldre bygninger i Springklev nederst mot Blødekjær.
Innen planområdet ellers vil jeg spesielt peke på viktigheten av å bevare huset på eiendommen
 Kloppene 1 (se side 19-21).
Huset er det eneste som står igjen fra 1800-tallet (er trolig eldre) og som en så vidt kan se på
 Christian Rummelhoffs maleri fra Kloppene i 1870 (se side 26-27).
Rett utenfor planområdet ligger Gammelklev eller Kloppenekleven, som går opp mellom de to
 flate forretningsbyggene i Blødekjær 11 og 15
og kommer opp i hagen til Kloppene 1 i Høyveien, tidligere kalt «Edens have», (se bilde side 21
 og 29). Dette er et svært viktig og verneverdig kulturminne,
en av de få restene etter den gamle veistrukturen i området, (se side 12 og 13).
 
 

Med vennlig hilsen

Hilde L. Austarheim
konservator NMF etnolog
telefon 37 01 79 28
mobil 960 95 328
sentralbord 37 01 79 00
Aust-Agder museum og arkiv IKS
Parkveien 16, 4838 Arendal
www.kubenarendal.no

 

http://www.aaks.no/


Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1,  4838 Arendal 
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

Nettside: www.fylkesmannen.no 
Org.nr NO974 762 994

Statens vegvesen, Region Sør
Postboks 723 Stoa
4808  ARENDAL

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato
16/160565-1
«Parkveien-Blødekjær-Sykehuset

2016/17274 24.01.2017

Arendal kommune - innspill til oppstart av detaljregulering for Parkveien - Blødekjær - 
Sykehuset samt høring av planprogram

Vi viser til oversendelse av 2.12.2016 fra Statens vegvesen Region sør med melding om 
påbegynt detaljreguleringsarbeid for Parkveien – Blødekjær – Sykehuset i Arendal kommune 
samt høring av planprogram. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 600/420, 601/25, 
505/130, 505/352, 502/387, 505/467 m.fl. 

Formål og planstatus
Formålet med reguleringsplanen er å regulere et vegsystem tilrettelagt for sykkel, gange- og
kollektiv i området Parkveien, Blødekjær og sykehuset. Kollektiv, sykkel og gange skal 
prioriteres. Det nye vegsystemet skal bidra til å bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, 
bedre fremkommelighet for kollektiv, bedre forhold for gående og syklende, ivareta 
fremkommelighet for utrykningskjøretøy og ivareta næringsdrivende

Planen vil sees i sammenheng med mulighetsstudiene som utarbeides for tilgrensende 
vegtraséer i forbindelse med en mulig bypakke for Arendal. Løsningene som utarbeides skal 
bidra til å skape et helhetlig, sammenhengende transportnett for alle trafikantgrupper. 
Planarbeidet skal se på en mulig ny adkomst til boligene nord for Dydens vei, men planen 
omfatter ikke opprusting av Dydens vei.

Planområdet omfatter flere reguleringsplaner hvor store deler av bebyggelsen er avsatt til 
tjenesteyting samt bolig. Utover dette er det i kommuneplanens arealdel store deler av 
området hensynssone bevaring (H570) og deler har hensynssone støy (H210).  

Foreslåtte planområdet berører område som er regulert til antikvarisk spesialområde og ligger 
i tillegg i nærheten av det fredede anlegget Arendal Sykehus. Planen utløser krav om 
konsekvensutredning for temaet kulturminner/miljø jf. forskrift § 3, vedlegg II, pkt. 13. Som 
følge av kravet er det utarbeidet forslag til planprogram.

Innspill fra Fylkesmannen
Fylkesmannen mener det er bra at det startes opp arbeid i dette området av byen for å bedre 
tilrettelegge for sykkel, gange- og kollektiv. Området er preget av privatbilisme, med mange 
avkjørsler og parkeringsplasser samt dårlige gang- og sykkelmuligheter. 

Gående og syklende har ulike behov. For gående er attraktivitet og avstand vesentlig for å få 
flere til å gå i dagliglivet. Vi vil derfor anbefale at planarbeidet søker løsninger med vekt på 

http://www.fylkesmannen.no/
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korte og attraktive traseer for gående og at disse sees i sammenhenger med gangnettverket 
utover planområde. Som en hovedregel må det søkes løsninger som ivaretar universell 
utforming, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd, men med bakgrunn i områdets topografi bør planarbeidet også 
se på alternative løsninger som snarveier med trapper mv. 

Vi vil anbefale Agder kollektivtrafikk AS (AKT) sin veileder prinsipper for en 
kollektivtrafikkvennlig arealbruksutvikling fra februar 2016. Rapporten presenterer aktuelle 
prinsipper for et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. 

Folkehelse
Kvaliteter i nærmiljøet som områder for lek, grønnstruktur, idretts- og nærfriluftlivsområder er 
kvaliteter som fremmer folkehelsen. I plan for Blødekjærområdet mener vi dette er viktig å ha i 
fokus. I et så sentralt byområde med boligområder rundt er det viktig å ivareta og styrke 
faktorer som påvirker befolkningens helse i positiv retning.

«Langsæparken» nordvest i planområdet er i Naturbase angitt som et viktig friluftslivsområde 
av områdetypen «særlige kvalitetsområder». Området er beskrevet som et lite og viktig 
nærfriluftslivsområde med flere kvaliteter, bl.a. en offentlig tennisbane. Gangsti gjennom 
området er et viktig alternativ til fortau langs Parkveien og Dydens vei. Vi vil anbefale at 
planarbeidet sikrer bedre tilgjengelighet for gående og brukere av denne parken.

Nordøst for planområdet er det også et viktig friluftslivsområde med viktig verdi; 
«Museumsparken». Planarbeidet bør se på planløsninger som binder disse to 
friluftslivsområdene bedre sammen enn hva de gjør idag. 

Landskap, estetikk og grønnstruktur
All planlegging etter plan- og bygningsloven skal ivareta estetiske hensyn, jf. plan- og 
bygningsloven § 1-1, 5. ledd. Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i kraft 1. mars 
2004 og ratifiseringen av denne innebærer at planmyndigheten er forpliktet til å ta hensyn til 
landskapet i all planlegging. Konvensjonen omhandler landskapet sin verdi for befolkningen, 
og legger særlig vekt på verdiene i hverdagslandskapet der folk ferdes. 

Dagens trafikksituasjon skal nå endres fra å være et veganlegg på bilens premisser, til at 
trafikken skal gå på kollektivtrafikkens og menneskenes premisser. Fylkesmannen forventer at 
dette reflekteres i planarbeidet og at det planlegges bygater som vil skape et bærekraftig og 
levende bymiljø. For å få flere til å gå og sykle er det, slik vi vurderer det, avgjørende at 
traséer er og føles både sikre og attraktive. Planarbeidet bør derfor søke å bevare og 
videreutvikle byens grønnstruktur. Det bør tilstrebes å skape brede fortau med plass til 
gatetrær og annen urban vegetasjon. Utover gatetrærnes opplagte funksjoner og estetiske 
kvaliteter, vil Fylkesmannen understreke at gatetrær har nyttige tilleggsfunksjoner. Gatetrær 
demper de klimatiske ulempene i gater, de holder på regnvann og binder svevestøv fra 
veitrafikken. 

Naturmangfold
Naturmangfoldloven har i §§ 8 til 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i 
arealplanleggingen. Nord i planområdet er det registrert naturtypen «parklandskap» med 
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svært viktig verdi (A-verdi). Lokaliteten består av en park med flere svært gamle og mange 
hule trær, mest ask. Lokaliteten er godt hevdet og det er potensial for insekter og sopp. Dette 
området med disse trærne, må søkes bevart. Vi vil anbefale at trærne (stamme og krone) 
måles inn og angis i plankartet. 

Det er også registrert naturtype «ikke forsuret restområde» med viktig verdi (B-verdi) i og ved 
Langsæ vann. Planområdet omfatter fire små, havnære, meget næringsrike vannforekomster. 
Langsæ er et viktig hekkeområde og helårs oppholdsområde for vannfugl, blant annet hekker 
den sjeldne ”takrørskog-arten” sivhøne her. Slik vi vurderer meldingen planlegges det ikke 
plangrep som vil berøre denne forekomsten. 

Fremmede arter
Fylkesmannen er kjent med at det vokser parkslirekne i/ved planområdet. Spredning av 
fremmede arter er en av de største truslene mot stedegne arter og økosystem.  Forskrift om 
fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) har i kap. 5 krav til aktsomhet og til 
virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer.  Vi ber derfor om 
at det gjøres rede for eventuelle forekomster av fremmede arter innenfor planområdet i 
planbeskrivelsen.  Planarbeidet bør ta høyde for å begrense risiko for spredning av fremmede 
arter i forbindelse med massetransport i anleggsfasen.  Reguleringsbestemmelsene bør derfor 
sikre at nye masser som tilføres planområdet skal være rene også med hensyn til å inneholde 
frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede arter.

Vann og vassdrag
Fylkesmannen minner om at kantvegetasjonen langs vassdrag med årssikker vannføring er 
lovbeskyttet, jf. vannressursloven § 11. Kantvegetasjonen langs vassdrag er et viktig livsmiljø 
for planter og dyr og motvirker avrenning og erosjon.  

For øvrig er det forbud mot fysiske tiltak i vassdrag, se forskrift FOR 2004-11-15 nr. 1468.  
Tillatelse etter denne forskriften gis av Fylkesmannen når det gjelder tiltak i strekninger som 
fører sjøgående laksefisk eller kreps.  Fylkeskommunen er myndighet for øvrige 
vassdragsstrekninger.

Vi vil minner om at vannforskriftens § 12 må vurderes i saker der ny aktivitet eller nye inngrep 
kan føre til en forringelse av miljøtilstanden i vann. Dette gjelder både i anleggsfase og ferdig 
anlegg. 

Barn og unge
Fylkesmannen vil minne om de plikter kommunen har i forhold til barn og unge. Plan- og 
bygningsloven § 1-1, 5. ledd krever at hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår skal ivaretas 
i planleggingen. Det vises også til rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging, del 1 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RPR). De 
nasjonale mål er å sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø, samt å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen. 

Skolevei til både Stinta skole og Steinerskolen i Arendal går gjennom planområdet. Det er 
viktig at det sikres god medvirkning fra disse brukerne og at barnas representant kommer tidlig 
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inn i planprosessen for å sikre barn og unges interesser. Vi vil anbefale at det gjøres 
barnetråkk el. registrering i området, hvis dette ikke foreligger. 

Utover dette vil vi peke på følgende som bør vurderes og gjøres rede for i det videre 
planarbeidet:

- Klima og klimatilpasning, se www.miljøkommune.no for veiledning
- Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012.
- Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og 

bestemmelser, jf. pbl. § 4-3. Fylkesmannen har i skriv til kommunene og ved oppslag
på vår hjemmeside høsten 2011 presisert krav til analysens innhold.

Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.) Sigrid Lofthus Drange
fagdirektør rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Sigrid Lofthus Drange, tlf.: 37 01 78 66

Kopi til:
Agder politidistrikt Postboks 514 

Lundsiden
4605 KRISTIANSA

ND S
Østre Agder brannvesen Postboks 123 4891 GRIMSTAD
Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD
Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

http://www.milj�kommune.no/


Fra: Ståle Skuterud
Til: Firmapost-Sør
Kopi: Anne Birgitte Hornnes Ellingsen
Emne: Parkveien-Blødekjær-Sykehuset
Dato: 27. januar 2017 11:12:07

Viser til varsel om oppstart av planarbeid for Parkveien- Blødekjær-Sykehuset og offentlig
 ettersyn av forslag til planprogram, ref. 16/160565-1.
 
Sørlandet Sykehus HF ser positivt på at det skal skje forbedrende tiltak på vegsystemene i
 området rundt Sørlandet Sykehus Arendal.
Vi ber om at planarbeidet imøtekommer parkering og tilgjengelighet for pasienter og besøkende.
Vi ser frem til å være i god dialog med dere i det videre arbeidet.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Ståle Skuterud
 
seksjonsleder
Teknologi og E-Helse, Eiendomsseksjonen | SSHF |
Telefon: +47 38074103 | Mobil: +47 90630838 ¦ E-post: stale.skuterud@sshf.no |
Internett: http://www.sshf.no/
Formelle brev: postmottak@sshf.no
 

P Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig
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Uttalelse til oppstart av detaljregulering for Parkveien-Blødekjær-Sykehuset i Arendal 
kommune  
 
Viser til oversendelse fra Statens vegvesen region sør 2.12.2016 vedrørende melding om oppstart av 
detaljreguleringsarbeid for Parkveien- Blødekjær- Sykehuset i Arendal kommune. 
 
Bakgrunn 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, gående- 
og syklende langs eksisterende gateløp i Parkveien, Blødekjær, Springklev og Kloppene fram til 
hovedatkomsten til sykehuset. Planen skal sees i sammenheng med mulighetsstudiene som utarbeides 
for tilgrensende vegtraseer i forbindelse med en mulig bypakke for Arendalsregionen. 
 
Planarbeidet skal også vurdere ny adkomstvei til boliger nord for Dydens vei. 

 
Planområdet omfatter flere reguleringsplaner med hovedformål avsatt til tjenesteyting samt bolig. 
I kommuneplanens arealdel er store deler av området gitt hensynssone bevaring (H570) og deler har 
hensynssone støy (H210). Foreslåtte planområdet berører områder som er regulert til antikvarisk 
spesialområde, der blant annet Arendal Sykehus er registrert som et fredet anlegget. Planen utløser krav 
om konsekvensutredning for temaet kulturminner/miljø. Som følge av kravet er det utarbeidet forslag til 
planprogram som er lagt ut til høring. 
 
 
Planfaglige råd, nasjonale og regionale interesser 
Aust-Agder fylkeskommune er positive til oppstart av detaljreguleringsplan for Parkveien- Blødekjær- 
Sykehuset med hensikt i å tilrettelegger for bedre kollektivtilgang, gående, syklende. Dette er i tråd med 
intensjonene i det pågående arbeidet for regional plan for areal- og transportplanlegging 
Arendalsregionen. 
 
Plan- og naturseksjonen antar mulighetsstudie for kollektiv som er utarbeidet i forbindelse med regional 
plan for areal- og transportplanlegging i Arendalsregionen ligger til grunn for planarbeidet. Tilrettelegging 
for toveis kollektivtrase i Springklev betyr trolig omfattende terrenginngrep langs Springklev og Kloppene 
som må synliggjøres i det videre arbeidet. 
 
Hensynet til myke trafikanter, deriblant barn- og unge må få et stort fokus, og hensynet til sikker skolevei 
antas blir ivaretatt. 
 
Første kulepunkt under Statens vegvesens premisser i planprogrammet tilsier at det tilstrebes gode 
nøkterne løsninger med tilstrekkelig god kvalitet. 
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Plan- og naturseksjonen minner om at Parkveien – Blødekjær er hovedinnfartsåren til Arendal sentrum 
og mener strekningen må vurderes nøye i forhold til opplevelsesverdi. Det forventes at planarbeidet 
tilrettelegger for en estetisk oppgradering i Blødekjær som må synligjøres i planbeskrivelse, plan og 
bestemmelser. Statens Vegvesen forvalter og ivaretar veiinteresser der Aust- Agder fylkeskommune er 
veieier. 
 
Det forventes at planarbeidet ivaretar natur-, rekreasjon- og friluftslivsinteresser i Langsæparken. 
Gangsti gjennom Langsæparken, videre langs Langsævannet er en attraktiv turvei og et viktig alternativ 
til fortau langs Parkveien og Dydens vei. Ny atkomst til boliger langs Dydens vei må ikke forringe eller gå 
på bekostning av nærturområder og etablerte stier eller tråkk. 
 
For gående er det finmaskede gangnettet med snarveier, rolige gater og tverrgående forbindelser vel så 
viktig som fortau langs kollektiv- og sykkelvei. Tilrettelegging for gående er et fokus i arbeidet med 
regional plan for areal- og transportplanlegging Arendalsregionen, i tillegg til at Arendal kommune over 
flere år har jobbet med beinveiprosjekt med kartlegging og kartdigitalisering av beinveier. I planarbeidet 
må en se utover planområdet for å se helhet og sammenheng i slike strukturer. Detaljreguleringsplanen 
må ikke hindre eksisterende beinveier og gangstrukturer eller fremtidige tverrgående gangforbindelser.  
 
Videre forventes det at det tas normale planhensyn. 
 
 
Kulturminnevern 
Uttalelse fra kulturminnevern kommer i eget brev. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tine Eilen Gunnes 
Rådgiver 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: FYLKESMANNEN I AUST OG VEST -AGDER 
 
 
 
 
 





Fra: marius diesen
Til: Skagestein Siri
Emne: Blødekjær-Parkveien-Sykehuset
Dato: 27. januar 2017 09:08:25

Her er mine grunner for at jeg ikke vil at dere skal erverve huset. Jeg blir sannsynligvis
 permitert fra jobben til våren p.g.a ansienitet og min kone er nå på norskkurs og har litt
 over 4 år igjen å studere. Jeg leier ut en hybel i kjelleren og kan da bli avhengig av den
 inntekten. Jeg har bodd der i 5 og ett halvt år nå og brukt mye tid og penger på oppussing
 av huset. Det er viktig for oss å bo sentralt fordi min kone ikke har sertifikat og jeg jobber
 turnus med 4 uker på jobb om gangen. Jeg håper dere tar hensyn til situasjonen.

Mvh. Marius Fedje Diesen

mailto:mariusfd86@hotmail.com
mailto:siri.skagestein@vegvesen.no
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