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Forord 

 
Aust-Agder fylkeskommune har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en 
reguleringsplan for Parkveien-Blødekjær-Sykehuset med fokus på tilrettelegging for 
kollektiv, syklende og gående. Foreliggende dokument er et forslag til planprogram. 
Planprogrammet er første ledd i utarbeidelsen av reguleringsplanen, og samtidig ledd i 
varsling av planoppstart.  

Formålet med planprogrammet er å:  

• Beskrive formålet med planarbeidet  
• Forklare planprosessen og medvirkningsmulighetene 
• Klargjøre hvilke temaer som skal utredes med tanke på konsekvenser  
• Vise omfanget av planarbeidet  

Underveis i planprosessen tas det sikte på god informasjonsformidling og medvirkning fra 
innbyggere, offentlig instanser og relevante interesseorganisasjoner.  

Det legges opp til et nært samarbeid mellom Statens vegvesen, Arendal kommune og Aust-
Agder fylkeskommune.  
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Sammendrag 

Reguleringsplanen for Parkveien-Blødekjær-Sykehuset har følgende mål;  

Et oppgradert vegsystem 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 startes opp senhøsten 2016. Det tas sikte på at planarbeidet vil bli gjennomført 
og ferdigstilt i løpet av 2017/18.  

Underveis i planprosessen tas det sikte på god informasjonsformidling og medvirkning fra 
berørte innbyggere, offentlige instanser og relevante interesseorganisasjoner. Det vil bli 
holdt åpne møter i løpet av planprosessen og informasjon vil bli tilgjengelig på Arendal 
kommunes nettsider; www.arendal.kommune.no 

 

 

http://www.arendal.kommune.no/
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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 
Flere av dagens hovedveger nær sentrum av Arendal nærmer seg kapasitetsgrensen og det 
forventes fortsatt stor vekst. 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 settes derfor i gang et reguleringsplanarbeid for å regulere et vegsystem tilrettelagt for 
sykkel, gange- og kollektiv i området Parkveien-Blødekjær-Sykehuset. 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. 

 

1.2 Formål med reguleringsplanen  

Samfunnsmål 
Det nye vegsystemet skal være effektivt, trafikksikkert og miljøvennlig, slik at det dekker 
samfunnets behov for transport med fokus på kollektiv, gange og sykkel. 

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 
• Ivareta næringsdrivende 

Resultatmål  
Vedtatt reguleringsplan som sikrer arealer og redegjør for hvordan vegnettet innenfor 
planområdet skal gi gode løsninger for syklende, gående og kollektiv.  
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1.3 Premisser for planarbeidet  

Nasjonale premisser 
• LOV 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) 
• LOV 1963-06-21 nr. 26: Lov om veger (vegloven) 
• FOR 2009-06-26 nr.855: Forskrift om konsekvensutredninger 
• FOR- 1993-08-20 nr. 817 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging.  
• FOR- 1995-09-20 nr. 4146 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging.  
• Meld. St.26 Nasjonal transportplan 2014-2023 

Regionale premisser 
• Mulighetsstudie Kollektiv (2016) 

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

Statens vegvesens premisser  
• Det tilstrebes gode nøkterne løsninger med tilstrekkelig god kvalitet. Hva som er 

godt nok vurderes og innarbeides i planforslaget.  
• Veganleggets livsløp og levetidskostnader skal vurderes. Det betyr at det i 

planprosessen skal tas hensyn til drift og vedlikehold som må være en av de viktigste 
premissleverandørene. 

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

2.1 Oversikt over planområdet 
Reguleringsplanen vil omfatte et planområde fra Langsækrysset i nord til Byporten i sør og 
opp Springklev til sykehuset. Planområdet har også tatt høyde for en mulig ny adkomst til 
boligene nord for Dydens veg. 

Kartet nedenfor viser foreslått planområde. 

 

Figur 1 Forslag til planområde for reguleringsplanarbeidet.  
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3 Planprosess 

3.1 Planprogram og konsekvensutredningsplikt 
I forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidet er dette dokumentet et forslag til 
planprogram. Krav om planprogram og utarbeidelsen av det er hjemlet i plan- og 
bygningslovens (pbl) §§ 4-1 og 12-9.   

Forslag til planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn samtidig med oppstart 
av planarbeidet, og skal minimum ligge ute til ettersyn i seks uker. I den perioden er det 
anledning til å komme med skriftlig uttalelse til det som er foreslått i dette dokumentet. 
Etter fristen vil alle innspillene bli vurdert og eventuelle justeringer av planprogrammet 
gjøres før det sendes over til kommunen for fastsettelse.  

I forbindelse med oppstartsmøte om reguleringsplanen vurderte kommunen at planen 
utløser krav om konsekvensutredning fore 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. 

Forslåtte planområde berører område som er regulert til antikvarisk spesialområde og ligger 
i tillegg i nærheten av det fredete anlegget Arendal Sykehus. 

Konsekvensutredningen skal utarbeides samtidig med reguleringsplanen og være et 
grunnlag for vurderinger om hvordan tiltaket planlegges.  
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3.2 Reguleringsplanprosessen med framdriftsplan 
Forslag til framdrift for planprosessen som vises i listen nedenfor vil kunne endre seg i løpet 
av prosessen. Uansett vil både fastsettelse av planprogram, høring av planforslag og vedtak 
av reguleringsplanen kunngjøres i aviser, og på kommunens og Statens vegvesens nettsider 
med informasjon om aktuelle frister.  

 

  
 
 

3.3 Organisering og samarbeid 
En prosjektgruppe i Statens vegvesen vil utføre planprosess og produksjon av 
plandokumentene. Arendal kommune er planmyndighet. Aust-Agder Fylkeskommune og 
Arendal kommune er vegeier. Sammen vil representanter fra de ulike aktørene danne en 
styringsgruppe for prosjektet. 

Høst/Vinter 2017/2018

Mål om vedtak av reguleringsplanen 

Vår/sommer 2017

Høring av planforslag 

Mars/juni 2017

Utarbeidelse av planforslag 

Februar/Mars 2017

Fastsettelse av planprogram

Januar/Februar 2017

Merknader til planprogram og planarbeid

Desember 2016

Varsel om oppstart av planarbeid, og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 
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3.4 Informasjon og medvirkning 
Det vil bli lagt opp til medvirkning i løpet av planprosessen, for å skape forståelse for 
planen; hvorfor den lages, viktigheten av den og virkningene av tiltaket. Samtidig som en 
ønsker innspill og merknader på planprogram og planforslag er dette også et krav som er 
hjemlet i plan -og bygningsloven.  

Planarbeidet skal sikre medvirkning fra ulike aktørgrupper gjennom følgende aktiviteter:  

 Informere aktivt om planarbeidet gjennom hele prosessen; fra oppstart til vedtatt 
plan. Alle høringsinstanser får 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  
 Innhente innspill fra brukerne gjennom å arrangere møter og invitere til å komme 

med innspill til både planprogram og planarbeid. Innspill fra høringer og åpne møter 
vil bli registrert og vurdert, og planforslag vil justeres underveis.  

 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 

4 Konsekvensutredning  

Konsekvensutredning etter håndbok V712 Konsekvensanalyser 
Formålet med konsekvensutredning av kulturminnetemaet er å sikre at hensynet til dette 
temaet blir tatt i betraktning under forberedelsen og gjennomføringen av planen. 
Metodikken som er beskrevet i håndbok V712 Konsekvensanalyser skal benyttes.  

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)  
Analysen skal vise relevante risiko- og sårbarhetsforhold innenfor planområdet, i forhold til 
vurdering av områdets egnethet til utbygging, og eventuelle endringer som følge av 
utbygging 

http://www.arendal.kommune.no/
mailto:siri.skagestein@vegvesen.no
mailto:nora.moberg.lillegaard@arendal.kommune.no
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Forslag til reguleringsplan  
Anbefalt trafikksystem vil presenteres i forslaget til reguleringsplan. Forslaget vil bestå av en 
arealdel som vises på et plankart med tilhørende bestemmelser, og en planbeskrivelse som 
beskriver forslaget. Konsekvensutredningen og risiko- og sårbarhetsanalysen vil være en del 
av planbeskrivelsen og et viktig grunnlag for behandling av forslaget. Før politisk behandling 
i kommunen skal Fylkeskommunen som vegeier orienteres om forslaget. Deretter vil 
plandokumentene bli oversendt Arendal kommune for politisk førstegangsbehandling, før 
den blir lagt ut til offentlig ettersyn. 

Sluttbehandling i kommunen 
Etter at merknader til offentlig ettersyn av planforslaget er behandlet og eventuelle endringer 
er gjort i planforslaget, oversendes planforslaget til kommunen for sluttbehandling. Bystyret 
i Arendal kommune har myndigheten til å gjøre vedtak. 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region sør
Ressursavdelingen
Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-sor@vegvesen.no

vegvesen.no
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