
 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  
Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Langsævn 4 Statens vegvesen 
Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 4846 ARENDAL Landsdekkende regnskap 
Postboks 723 Stoa       
4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

Etter vedlagte adresseliste 
 
 

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Region sør Siri Skagestein / 90721928 16/160565-1    02.12.2016 
     
 

 
 

     

Varsel om oppstart av planarbeid for Parkveien-Blødekjær-Sykehuset og 
offentlig ettersyn av forslag til planprogram 

  
Statens vegvesen skal utarbeide forslag til reguleringsplan for Parkveien-Blødekjær-
Sykehuset og varsler med dette brevet oppstart av planarbeidet og offentlig ettersyn av 
forslag til planprogram. 
 
Beskrivelse av prosjektet 
Formålet med reguleringsplanen er 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. 
 
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 

 
Forslaget til reguleringsplan skal vise nødvendig arealbruk for utforming av vegsystemet. 
Dette vil danne grunnlag for grunnervervet.  
 
Forslag til planavgrensning er vist i vedlegget. 
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Krav om konsekvensutredning  
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. 
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i perioden 5.12.16 - 27.01.17. 
Planprogrammet kan sees på Arendal kommunes hjemmeside: www.arendal.kommune.no 
 
Innspill til oppstart av planarbeid 
Vi ber om at synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oppstarten av 
planarbeidet sendes til Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 ARENDAL, eller 
med e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no, innen 27.01.17 

Merk innspill med «Parkveien-Blødekjær-Sykehuset» 
 
Alle innspill vil bli vurdert og kommentert i planforslaget. Det vil normalt ikke bli gitt skriftlig 
svar på innspillene utover dette. 
 

Informasjonsmøter  
Det avholdes informasjonsmøte om planoppstarten i Arendal Rådhus, Bystyresalen,  
17. januar kl. 18:00.  Alle interesserte er velkomne.  
 
Når vi har laget forslag til reguleringsplan legges planen ut til høring og offentlig ettersyn og 
det vil bli arrangert informasjonsmøte der vi presenterer planforslaget. 
 

Aktuelt regelverk 
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven (PBL) §12-12 
Reguleringsplanen blir utarbeidet i samsvar med PBL § 12-3. Krav om planprogram og 
utarbeidelsen av det er hjemlet i plan- og bygningslovens (pbl) §§ 4-1 og 12-9.  
  
 

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 

 

Statens vegvesen Region sør 
Med hilsen 
 
 
 
Glenn Solberg 
seksjonsleder Skagestein Siri 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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