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Sammendrag av innspill til oppstart:  

Aust-Agder museum og arkiv IKS/Kuben, datert 28.12.2016 (Mime-nr.16/160565-4)  
Aust-Agder museum og arkiv IKS/Kuben har innspill om kulturmiljøet innenfor planområdet og peker 
spesielt på Kloppene 1 og Springklev 1 og 2. 
Kuben anmoder også sterkt om å få et busstopp langs Parkveien retning fra Langsækrysset mot byen.  
 
SVVs kommentar: Kloppene 1 er tatt ut av planområdet, Springklev 1 og 2. vil ikke berøres av tiltaket. 
Det er lagt inn forslag om busstopp ved Dydens veg. Plasseringen gir god adkomst til Aust-Agder 
museum og en flat, universell gangtrasé til sykehuset.  

Steinerskolen, datert 05.12.2016 (Mime-nr. 16/160565-5): 
Steinerskolen ber om følgende endringer for planområdet og formålet for planarbeidet: 
Planområdet utvides til også å omfatte Molandsveien fra Gunhildsboveien til Langsækrysset for å få 
på plass en bedre løsning for myke trafikanter og skolebarn. 
Det presiseres at det i planarbeidets formål må søkes å oppnå krysningsfri gjennomgang for myke 
trafikanter i Langsækryssets utganger. Det må planlegges over/underganger slik at myke trafikanter 
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. 
 
SVVs kommentar: 
Molandsveien: Sykkelfeltene i Torsbudalen ble etablert i forbindelse med et vann og avløpsprosjekt 
som ga muligheter til å få på plass sykkelfelt innenfor relativt begrensede midler. Forutsetningene i 
prosjektet var å ikke gå utenfor eksisterende vegareal. Årsdøgntrafikk og hastighet på strekningen er 
forenelig med valget av sykkelfelt. Sykkelfeltene fungerer godt for de fleste, men noen føler utrygghet 
ved at bilene ligger tett på sykkelfeltet. Spesielt antar vi at de eldste og de yngste brukerne/foreldre 
vil føle seg utrygge. For disse gruppene er fortauet et alternativ. Pr. i dag finnes det ikke midler til å 
bygge ny løsning mellom Langsækrysset og Gunhildsboveien. 

Langsækrysset: Det er et bevisst valg å ikke ta med Langsækrysset i planområdet. Dette fordi krysset 
skal sees på i en egen plan det vil bli oppstart på senere. 

 

Arild Bårdsen, datert 22.01.2017 (Mime-nr.16/160565-6): 
Arild Bårdsen har diverse innspill om hvorfor Parkveien 15 og 17 bør bevares. 
 
SVVs kommentar: Faglige vurderinger i løpet av planprosessen har medført at tiltaket er skjøvet over 
på østsiden av fv. 420. Dette medfører at Parkveien 15 og 17 blir bevart.  

 

Langsæparken veilag, datert 22.01.2017 (Mime-nr.16/160565-7): 
Langsæparken veilag informerte om at dagens adkomst til boområdet ved Langsæparken er lite i 
bruk og fungerer godt. De ser ikke nødvendigheten av å utbedre denne. 

SVVs kommentar: Dagens adkomst beholdes. 

 



Hilde Austarheim, datert 24.01.2017 (Mime-nr.16/160565-8): 
Innspillet omhandler ønske om busstopp ved Kuben, både til og fra byen. I tillegg informeres det om 
kulturhistorie i området Springkleiv og sykehuset. 

SVVs kommentar: Busstopp i begge retninger er lagt inn i planforslaget. Resterende informasjon er 
ikke relevant i dette planforslaget, da plandelen som omfatter Springkleiv og sykehuset er tatt ut. 

 

Fylkesmannen, datert 24.01.2017 (Mime-nr.16/160565-9): 
Fylkesmannen spiller inn at det er ønske om bedre tilrettelegging for gående og syklende innfor 
planområdet. Det vises til at gangveien i Langsæparken bør rustes opp og forbindelsen mellom 
Langsæparken og Naturparken ivaretas. Fylkesmannen ber om at planarbeidet etterstreber brede 
fortau, gode sykkelløsninger og plass til gatetrær. 

Nord i planområdet er det registrert naturtypen «parklandskap» svært viktig verdi (A-verdi). 
Lokaliteten består av en park med flere svært gamle og mange hule trær, mest ask. Fylkesmannen 
ber om at disse måles inn og forsøkes bevart. Eventuelle forekomster av fremmede arter innenfor 
planområdet i planbeskrivelsen må redegjøres for. Planarbeidet bør ta høyde for å begrense risiko for 
spredning av fremmede arter i forbindelse med massetransport i anleggsfasen. 
Til slutt påpeker Fylkesmannen at skolevei både til Stinta skole og Steinerskolen går gjennom 
planområdet og at det er viktig at barn- og unges interesser sikres. 

SVVs kommentar: Det legges til rette for bedre tilrettelegging for gående og syklende. Gående får 
tosidig fortau på 2,5 meter og syklende får tosidig sykkelfelt på to meters bredde. Turveien i 
Langsæparken opprettholdes og om den berøres av tiltaket i byggefasen vil den reetableres. 
Forbindelsen mellom Langsæparken og Naturparken forringes ikke av tiltaket. Det er lagt opp til 
rabatt mellom vegbanen og sykkelfelt/ fortau mellom profil 350 og profil 600. Rabatten er på 2 meter 
og gir plass til gatetrær. 
 
Trærne i parklandskapet med A-verdi er målt inn og vurdert. Vurderingen ligger i kapittel 6.7 
Fremmede arter er registrert, omtalt og tas videre i forbindelse med prosjektering og bygging. 
 
Skoleveien til Stinta skole og Steinerskolen ivaretas ved at det bygges gode løsninger for gående og 
syklende.  
 
Aust-Agder museum og arkiv, datert 27.01.2017 (Mime-nr. 16/160565-10): 
Innspillet opplyser om at det er hugget inn et årstall i berget på vestsiden av Parkveien. Årstallet er 
1858, da Parkveien ble bygget. Det bes om at inskripsjonen bevares. 
 
SVVs kommentar: 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. 
 
 
SSHF, datert 27.01.2017 (Mine-nr. 16/160565-11): 
Innspillet imøtekommer forbedring av vegsystemet rundt Sørlandet sykehus Arendal og ber om at 
planarbeidet imøtekommer parkering og tilgjengelig for pasienter og besøkende. 
 
SVVs kommentar: Planforslaget som fremmes omfatter ikke områdene rundt sykehuset. 
 
 
Aust-Agder Fylkeskommune, Plan- og naturseksjonen, 30.01.2017 (Mime-nr. 16/160565-13):  



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.  
 
SVVs kommentar: Det er lagt opp til rabatt mellom vegbanen og sykkelfelt/ fortau mellom profil 350 
og profil 600. Rabatten er på 2 meter og gir plass til gatetrær. 
 
 
Marius Diesen, datert 31.01.2017 (Mime-nr. 16/160565-14): 
Innspiller ber om at huset hans, Parkveien 15 ikke blir ervervet.  
 
SVVs kommentar: Faglige vurderinger i løpet av planprosessen har medført at tiltaket er skjøvet over 
på østsiden av fv. 420. Dette medfører at Parkveien 15 og 17 blir bevart. 
 
 
Aust-Agder Fylkeskommune, Kulturminneseksjonen, 30.01.2017 (Mime-nr. 16/160565-15): 
Kulturminneseksjonen fremhever spesielt raden av trehus nord for Dydens vei med flotte 
natursteinsmurer. Som enkeltobjekt pekes det på Parkveien 1 som står omtrent intakt som bygget 
midt på 1800-tallet. I tillegg fremheves området mellom sykehuset og Parkveien, Klinkenberg. Dette 
området ble etablert i forbindelse med sykehuset på 1900-tallet og mye ligger intakt, spesielt langs 
vestre del av Parkveien mellom Springklev og Dydens vei. 
 
SVVs kommentar: Tiltaket er fra profil 170 til profil 600 lagt på østsiden av Parkveien. Dette gjør at 
trehusbebyggelsen på nordsiden av Dydens vei bevares i sin helhet. Trappeadkomsten til Parkveien 1 
vil bli berørt når tiltaket bygges, men dette er vedtatt i reguleringsplan for Del av Parkveien, Planident 
2015r12. Det vil etableres ny trappeadkomst til Parkveien 1. 
Roar Reinertsen, 29.08.17 (Mime-nr. 16/160565-23) 
Innspillet omhandler Håvet 19 og 23. Reinertsen eier begge eiendommene og er inneforstått med at 
Håvet 23 innløses, men stiller spørsmålstegn ved store inngrep på eiendommen i Håvet 19 og ber om 
møte og informasjon rundt dette. 
 
SVVs kommentar: 
Det er gjennomført befaring på eiendommene Håvet 19 og 23. Planforslaget legger opp til innløsing 
av Håvet 23 og et omfattende inngrep i eiendommen til Håvet 19. Under detaljprosjekteringen av 
tiltaket vil det etterstrebes avbøtende tiltak i dialog med grunneier. 
 
  


