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Arendal kommuneplanutvalg anbefaler enstemmig at Arendal bystyre fatter følgende 
vedtak 
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til 
detaljreguleringsplan for Parkveien - Blødekjær med plankart med div. revisjoner, sist datert 
28.11.2018, og bestemmelser datert 30.11.2018. 
 
 
 
Bystyret har behandlet saken i møte 24.01.2019 sak 19/8 
 
Møtebehandling 
Kai Olav Fredriksen (H) fikk permisjon og forlot møtet. Ingen vararepresentanter tiltrådte i 
hans sted. Det var dermed 35 representanter til stede under behandlingen av saken. 
 
Anders Kylland (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det forutsettes at realisering av veiløsning som skissert i saken ikke skal finansieres ved 
hjelp av bompenger. 
 
Atle Svendal (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag, som en presisering av Kyllands forslag: 
Det forutsettes at realisering av veiløsning som skissert i saken ikke skal finansieres ved 
hjelp av statlige bompenger. 
 
Svendal trakk senere sitt forslag før votering. 
 
Votering 
Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 35 stemmer. 
Kyllands tilleggsforslag fikk 5 stemmer (1 HP, 4 FrP) og falt mot 30 stemmer (15 Ap, 2 KrF, 2 
V, 2 SV, 1 Sp, 8 H) 
 
Bystyrets vedtak  
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til 
detaljreguleringsplan for Parkveien - Blødekjær med plankart med div. revisjoner, sist datert 
28.11.2018, og bestemmelser datert 30.11.2018. 
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Utvalg Møtedato 

Kommuneplanutvalget  12.12.2018 

Bystyret            

 
   

Parkveien- Blødekjær, forslag til detaljreguleringsplan - endelig 
behandling 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til 
detaljreguleringsplan for Parkveien- Blødekjær med plankart med div. revisjoner, sist datert 
28.11.2018, og bestemmelser datert 30.11.2018. 
 
 
 
Vedlegg 
 
1. Kart og bilder 
2. Forslag til plankart 
3. Forslag til reguleringsbestemmelser 
4. Planbeskrivelse 
5. Risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS 
6. Merknader offentlig ettersyn 
7. Sammendrag av innspill til offentlig ettersyn 
8. Merknader begrensa ettersyn 
9. Sammendrag av innspill til begrenset høring 

 

 

Sammendrag/problemstilling 

Planforslaget legger til rette for en veiløsning som prioriterer sykkel, gange- og kollektiv i området 
Parkveien- Blødekjær, noe som er i tråd med overordna føringer i kommuneplanen. Planforslaget 
er også et ledd i arbeidet med «bymiljøpakke» for Arendal sentrum der det er et mål om 0-vekst i 
personbiltrafikken.  
 
Planforslaget vil gi noen konsekvenser for kulturmiljøet langs Parkveien, men det er gjort endringer 
underveis, slik at realisering etter endelig planforslag vil gi så lite konsekvenser som mulig.  
Det går også utover noen private boligeiendommer i Håvet. Statens vegvesen har utredet dette på 
en god måte.  
 
Rådmannen anbefaler at Arendal Bystyre vedtar planforslaget. 
 

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 krysset til Håvet/ Kuben og ned til Blødekjær.  
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Planforslaget har vært til offentlig ettersyn i perioden 16.03.- 7.5. 2018.  
Merknadene som kom inn medførte endringer, og nytt forslag ble sent på begrenset høring 5.11., 
med frist for merknader satt til 26.11.2018.  
 
Endringer er gjort som følger:  

 Planområdet er begrenset til å omfatte strekningen fra veien inn til Kuben til Blødekjær, noe 
som medfører at Langsæparken ikke lenger blir berørt, og konfliktene i forhold til dette blir 
borte.  

 Bussholdeplassene er flyttet til syd for krysset med Dydens vei 

 Noe mindre inngrep i private eiendommer enn opprinnelig 

 Innhogd årstall for vei, 1858, og trappeadkomst til Parkveien 1 kan bevares 
 
Som følge av det begrensede ettersynet er det mottatt merknad fra grunneier av Håvet 23, og 
inngripen på østsiden av vegen er endret fra «annen veggrunn» til boligformål.  
 
Planforslaget er klart for endelig behandling.  
 

Merknader 

Statens vegvesen har håndtert merknadene underveis, skrevet oppsummering og besvart disse i 
vedlegg nr. 7 og 9.    
Rådmannen har tiltro til at Statens vegvesen har imøtekommet merknadene på en god måte 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.  
 
Bymiljøpakke 
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 å bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper og 
fremkommeligheten for busser og utrykningskjøretøy.  
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 er et ledd i at slike mål på sikt kan oppnås. 
 
Planprogram/ konsekvensutredning 
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. 
Planområdet berører områder som er regulert til antikvarisk spesialområde. 
 
Konsekvenser for kulturmiljø 
Inngrepet ble lagt på østsiden av Parkveien på grunn av kulturmiljøverdiene på Klinkenberg, og 
langs Parkveien på vestsiden.  
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For kulturmiljøet øst for Parkveien, bl. annet Arendal fengsel, vil tiltaket ikke innebære 
nevneverdige konsekvenser selv om tiltaket legges på denne siden.   
Påvirkningen på kulturmiljøet er dermed liten og tiltaket gir lite eller ingen konsekvens for dette 
temaet, ifølge vurderingene i planbeskrivelsen.  
 
Andre konsekvenser for bygningsmiljø 
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.  
 
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». Noen gamle 
løvtrær må felles som følge av endringer i avkjørselen opp til museet, men kan erstattes med nye 
trær.  Det er også svartelistede arter i området, og massehåndteringen må ikke medføre spredning 
av slike fremmede arter. Parken ned mot Langsæ blir med dette endelige planforslaget, ikke lenger 
berørt. 
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.  
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.  
 
Nærmiljø 
Tiltaket vil bedre gang- og sykkelmulighetene i et område med museum, park og sykehus som 
tiltrekker seg mange mennesker, og gjøre det 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 på begge sidene av veien, som kan gjøre transport med buss mer relevant for 
ansatte ved Kuben (museet) og på Sykehuset.  
Tiltaket vil dermed ikke innebære negative klimakonsekvenser. 
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Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak:  

Planforslaget innebærer ingen driftskostnader for kommunen. 
 
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 5. desember 2018.  
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