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Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar at forslag til detaljreguleringsplan for Parkveien- 
Blødekjær med plankart og bestemmelser datert 22.02.2018 legges ut til offentlig ettersyn 
ihht plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 07.03.2018 sak 18/38 
 
Møtebehandling 
 
Einar Krafft Myhren, SV, fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det må tas inn en bestemmelse som sikrer mot spredning av svartelistede arter i forbindelse 
med anleggsarbeidene. 
 
Kommuneplanutvalget oppfordrer Statens Vegvesen om å søke å ta vare på det innhugde 
årstallet «1858» nær krysset med Springkleiv, for eksempel ved å ta det ut av fjellet som en 
steinblokk som kan plasseres på et egnet sted. 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fra Einar Krafft Myhren, SV, ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommuneplanutvalget vedtak  
Arendal kommuneplanutvalg vedtar at forslag til detaljreguleringsplan for Parkveien- 
Blødekjær med plankart og bestemmelser datert 22.02.2018 legges ut til offentlig ettersyn 
ihht plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Det må tas inn en bestemmelse som sikrer mot spredning av svartelistede arter i forbindelse 
med anleggsarbeidene. 
 
Kommuneplanutvalget oppfordrer Statens Vegvesen om å søke å ta vare på det innhugde 
årstallet «1858» nær krysset med Springkleiv, for eksempel ved å ta det ut av fjellet som en 
steinblokk som kan plasseres på et egnet sted. 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 16/27619-11 
Saksbehandler Nora Moberg Lillegaard 

  

Utvalg Møtedato 

Kommuneplanutvalget             

 
   

Parkveien- Blødekjær, forslag til detaljreguleringsplan 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar at forslag til detaljreguleringsplan for Parkveien- Blødekjær 
med plankart og bestemmelser datert 22.02.2018 legges ut til offentlig ettersyn ihht plan- og 
bygningsloven § 12-10. 
 
   
Vedlegg 
1. Kart og bilder 
2. Forslag til plankart 
3. Forslag til reguleringsbestemmelser 
4. Planbeskrivelse 
5. Risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS 
6. Merknader 
7. Sammendrag av merknader m. Statens vegvesens svar 
 

Innledning 

I forbindelse med en mulig «bymiljøpakke» for Arendal utarbeides mulighetsstudier for 
vegtraséene rundt sentrum. Løsningene skal bidra til å skape et helhetlig, sammenhengende 
transportnett, med en målsetting om bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, bedre 
fremkommelighet for busser og utrykningskjøretøy samt bedre forhold for gående og syklende. 
Flere av dagens hovedveier 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 kan tas med sykkel, gange og kollektiv for at målet om 0-vekst i personbiltrafikken 
skal nås.  
Planforslaget som nå ligger til behandling prioriterer sykkel, gange- og kollektiv i området 
Parkveien-Blødekjær.  
 
Realisering av planforslaget vil gi noen konsekvenser for kulturmiljøet langs Parkveien og 
parklandskapet ned mot Langsæ. Det går også utover noen private boligeiendommer i Håvet.  
 
Rådmannen anbefaler at Arendal Kommuneplanutvalg vedtar å legge fremlagte planforslag ut til 
offentlig ettersyn.  
 

Bakgrunn for saken 

Planforslaget er fremmet av Statens vegvesen.  
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et vegsystem som prioriterer sykkel-, gang- og 
kollektivtransport på veistrekningen fra Langsækrysset og ned til Blødekjær/ Springkleiv. 
Det ble varslet oppstart av planarbeid med planprogram i brev datert 02.12.2016, med frist for 
innspill satt til 27.01.2017. Planavgrensningen omfattet også Springkleiv opp til adkomsten til 
Sykehuset, men dette strekket er ikke med i forslaget som ligger til behandling. 
Planprogrammet ble fastsatt i kommuneplanutvalget 08.03.2017. 
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Merknader 

Statens vegvesen har håndtert merknadene underveis, skrevet oppsummering og besvart disse i 
vedlegg nr. 7.  Flere av merknadene gjelder områder som var med i områdeavgrensningen ved 
oppstart, men som ikke er med i det endelige planforslaget.  
Statens vegvesen har imøtekommet merknadene i sitt valg av løsninger.  
 

Rådmannens vurdering 

Forholdet til kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) 
I kommuneplanen er området satt av til detaljeringssone H_ 910, dvs gjeldende reguleringsplan 
skal fortsatt gjelde. Arealene er satt av til veiformål i disse planene. Boligene på Klinkenberg og 
området nedenfor Dydens vei er regulert til antikvarisk spesialområde.  
Håvet 19, 21 a og b og 23 er omfattet av Hensynssone H_570 kulturmiljø, og er definert som 
område nr.  44. Håvet- Langsæ i «kommunedelplan for sikring og videreutvikling av 
bevaringsverdig bebyggelse og områdene rundt».  
I følge kommuneplanens samfunnsdel, kapittel 8, Samferdsel og infrastruktur skal Arendal ha en 
fremtidsrettet infrastruktur basert på effektive kommunikasjons- og kollektivløsninger og et 
velfungerende transportsystem. Sykkelbruk skal erstatte bilbruk på korte etapper. 
Planforslaget er i tråd med slike målsettinger.  
 
Planprogram/ konsekvensutredning- orientering 
Byggeplanene utløser krav om konsekvensutredning jf. forskriften § 3, vedlegg II, pkt. 13: utvidelse 
eller endring av veier. Tiltaket er vurdert til å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn jf. 
vedlegg III, b), dvs. konsekvensene for fredede kulturminner eller kulturmiljø og kulturminner som 
er vernet etter plan- og bygningsloven. 
Den delen av planområdet som ble varslet under oppstarten og omfattet Sykehuset, som er fredet, 
er ikke med i endelig planforslag, men planområde berører områder som er regulert til antikvarisk 
spesialområde.  
 
Konsekvenser for kulturmiljø 
I følge planbeskrivelsen er kulturmiljøverdien større på vestsiden av Parkveien enn på østsiden. 
Klinkenberg har boliger og hageanlegg etablert i forbindelse med sykehuset, og det bør ikke gjøres 
inngrep på nordsiden av Dydens vei. Springklev 2 er et karakteristisk bygg i krysset mellom 
Parkveien og Springkleiv, som også bør bestå.  
Det ble derfor konkludert med at inngrepet skulle legges på østsiden.  
Påvirkningen på kulturmiljøet er dermed liten og tiltaket gir lite eller ingen konsekvens for dette 
temaet, ifølge vurderingene i planbeskrivelsen.  
Det forutsettes revet et bolighus med adresse Håvet 23. Denne bygningen er sannsynligvis bygd 
rundt 1947, som en tomannsbolig. Den er ikke regulert til bevaring, men området er avsatt til 
hensynssone H_570 i kommuneplanen.  Håvet 21 a og b, og Håvet 19 er bygd på samme tid, og 
heller ikke regulert til bevaring. Disse er ikke forutsatt revet, men eiendommene vil bli berørt.  
Bygningene har kulturhistorisk interesse som representanter for 1930- og -40 årenes byggestil og 
etterkrigstidens økende velferd, men er representert med svært mange eksempler i hele 
kommunen.  
Rådmannen vil ikke motsette seg at det ene huset blir revet, og mener ellers planforslaget legger 
opp til best mulig løsninger med hensyn til kulturmiljø. 
 
Naturmangfold 
Kystområdene i Arendal er godt kartlagt av biologer og det er flere observasjoner av arter i 
artsdatabanken. Deler av planområdet er markert som «Naturtypen Parklandskap». Muren som 
går langs parken i dag flyttes noe utover. 6 av totalt ca. 30 store trær må derfor felles. Det er 
imidlertid mange store, flotte trær i parken og området for øvrig, slik at tapet vil bli lite. Det kan 
plantes nye trær. Det er også svartelistede arter i området, og massehåndteringen må ikke 
medføre spredning av slike fremmede arter.  
Prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12 vurderes som godt ivaretatt. 
 
Folkehelse, herunder forhold til barn og unges oppvekstvilkår 
Kollektiv, sykkel og gange skal prioriteres i fremtiden.  
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Sikrere veistrekninger med gode gang- og sykkelløsninger vil bidra til økt bruk av sykkel og gange 
som persontransport i dagliglivet, noe som igjen bidrar til bedret helse.  
Dette er skolevei til Stinta skole og flere andre skoler, og tiltaket vil forbedre skoleveien for mange 
elever.  
Veien vil måtte gå noe inn i Langsæ park, og reduserer arealene noe. Stier ned til og igjennom 
parken vil bli opprettholdt.   
 
Nærmiljø 
Tiltaket vil bedre gang- og sykkelmulighetene i et område med museum, park og sykehus som 
tiltrekker seg mange mennesker, og gjøre det både hyggeligere og tryggere å bevege seg langs 
veistrekningen.  
I deler av planområdet ned mot Blødekjær er det tegnet inn en rabatt der det er plass til å plante 
trær. 
 
Landskapsvirkninger 
Det vil bli skjæring i fjell nedenfor Håvet 19 og 21a og b. Rådmannen har tiltro til at Statens vegvesen 
utformer skjæringen på en best mulig måte. 
 
Risiko- og sårbarhet 
Konsekvenser som krever tiltak er ifølge risiko- og sårbarhetsanalysen trafikk-, og 
sprengningsulykker under anleggsgjennomføring. På dette fagområdet er det utviklet strenge 
sikkerhetskrav og rutiner som vil redusere sannsynligheten for uønskede hendelser til akseptabelt 
nivå.  
Når tiltaket er ferdig vil dette bli en mer trafikksikker veistrekning. Siktforholdene vil bli bedre 
ivaretatt og de ulike trafikantgruppene vil bli skilt fra hverandre. 
 
Grunnerverv 
Planforslaget legger veiformål over grensen til noen eiendommer. Statens vegvesen vil stå for 
grunnervervet og gjøre avtaler med den enkelte grunneier. Dette forholdet er privatrettslig, og 
vedrører ikke kommunen som planmyndighet. 
 
Vurdering av klimakonsekvenser 
Planforslaget vil bidra til at flere kan gå og sykle til ulike gjøremål i hverdagen. Det vil legges inn et 
ekstra busstopp, som kan gjøre buss mer relevant for ansatte ved Kuben (museet) og på 
Sykehuset.  
Tiltaket vil dermed ikke innebære negative klimakonsekvenser. 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak:  

Planforslaget innebærer ingen driftskostnader for kommunen. 
 
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 26. februar 2018.  
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