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Lisbet Rake Zeiffert

Fra: Lindaas, Gunnar Ogwyn <Gunnar.Ogwyn.Lindaas@austagderfk.no>

Sendt: 17. juni 2016 14:52

Til: Lisbet Rake Zeiffert

Kopi: Statens vegvesen, Region sør; Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder; 

Postmottak Arendal Kommune

Emne: Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Krana-Sletta, 

Hisøy i Arendal kommune

Sakstittel: Reguleringsplan for Krana-Sletta, Hisøy - Arendal kommune 
Vår ref: 2016/2402-4 
Dato: 17.06.2016 

Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan 
Krana-Sletta, Hisøy i Arendal kommune 

Vi viser til oversendelse av 23.5.16 med melding om oppstart av planarbeid for Krana-Sletta. 
 
Bakgrunn: 
Det fremgår av meldingen at formålet med planarbeidet å etablere et lokalt trafikknutepunkt for å 
understøtte fergetrafikken med et flytende fergeleie, venteskur og de fasiliteter som kreves 
for å bedre forhold for passasjerer inkludert av-/påstigning. Det skal reguleres inn parkeringsplasser for bil og 
sykkel i tilknytning til fergeleie. Småbåtplasser langsmed eksisterende brygge skal videreføres. I tillegg 
planlegger en å regulere inn offentlige friområder med benker/grøntarealer m.m. 
 
På Sletta skal formålene i eksisterende områdeplan for Guldsmedenga-Kolbjørnsvik-Gimle videreføres. 
Områdene er regulert til offentlig friområde, offentlig småbåtanlegg i sjø og 
vassdrag, småbåthavn og hensynssone bevaring av kulturmiljø. Endringer i området vil være innregulering av 
stengsel for nedkjøring til Sletta, parkeringsareal før nedkjøringen og mindre badestrand. Dette er oppfølging 
av vedtak i kommuneplanutvalget 25.03.2015, der mindre endring for formålene småbåthavn og badestrand 
ikke ble vedtatt. 
 
Området omfattes i dag av områdeplan for Guldsmedenga – Kolbjørnsvik – Gimle. Hele planområdet er i 
denne planen avsatt med hensynsone bevaring kulturmiljø. Hensikten med gjeldende områdeplan er å sikre 
og dels gjenopprette områdets historiske verdi. 
 
Planfaglig vurdering: 
Krana 
Etter hva vi kan se er hovedmotivasjonen for å flytte dagens ferjeleie til Krana å oppnå større handlingsrom 
med tanke på flytende ferjeleie o.a. Byferjene i Arendal er svært viktige element i kollektivsystemet, og det 
er positivt at kommunen har fokus på de fysiske rammebetingelsene knyttet til framtidig drift. 
 
Et eventuelt nytt ferjeleie på Krana vil ligge ca. 150m lenger ut i vika enn dagens leie. Dette vil redusere 
dekningsområdet og gi dårligere tilgjengelighet for en del brukere. Dagens ferjeleie har en relativt god 
beliggenhet i forhold til henting/levering og meget god beliggenhet i forhold til overgang til buss. Omfanget 
av sistnevnte er neppe stort i dag, men ved eventuell framtidig, felles billetteringsordning/periodekort vil 
slike overganger kunne bli mer relevante. Selv om 150 meter isolert sett ikke er langt, må en også legge vekt 
på at gående og syklende til Krana må gå via nedre del av Sperrevigveien, som her er smal, uoversiktlig og 
uten sideterreng. I tillegg er det siktutfordringer ved nedkjøringen fra Sperrevigveien til Krana. Dersom det 
legges til rette for bilparkering på Krana vil det kunne forsterke konfliktpotensialet mot gående og syklende 
vesentlig. Plan- og naturseksjonen tilrår at det ikke legges til rette for bilparkering utover dagens tilbud, men 
at det heller fokuseres på å etablere god og sikker sykkelparkering i forbindelse med ferjeleiet. Formålet 
friområde i gjeldende plan bør være fremherskende også i framtidig detaljreguleringsplan.  
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Planprosessen må legge grunnlag for en avveining av om fordelene ved å flytte ferjeleiet med tanke på 
(framtidig) drift og utvikling er større enn ulempene ved å få en beliggenhet med dårligere tilgjengelighet for 
brukerne og som gir noe lavere dekningsgrad. 
 
Sletta 
Friområdet på Sletta er mye benyttet som friluftsområde for både befolkningen i området, Hisøy skole og 
barnehager. Plan- og naturseksjonen er positiv til de tiltak som signaliseres for Sletta, herunder stengsel for 
nedkjøring og etablering av badestrand. Det vil være viktig å vurdere grensesnittet mellom badeaktiviteter og 
småbåtanlegg nøye, og legge til rette for løsninger som ivaretar sikkerhet og attraktivitet for 
friluftsaktivitetene. 
 
Kulturminnevern: 
Kulturminnevern – nyere tid 
Kulturminnevernseksjonen kan ikke se at flytting av eksisterende fergeleie fra nåværende plassering til Krana 
i seg selv representerer en type tiltak som er komplisert med tanke på de verdiene som eksisterende 
områdeplan skal ivareta. Slik seksjonen tolker meldingen er det likevel noen utfordringer: 
 
Parkering: I meldingen sies det ikke noe om omfanget av parkeringsareal i tilknytning til nytt fergeleie, men 
med tanke på områdets sentrale plassering i forhold til et historisk bygningsmiljø vurderes det som komplisert 
å etablere areal for bilparkering i et område som i dag er sikret som offentlig friområde. 
 
Flytting av fergeleie: Det sies i meldingen ikke noe om hva som er den direkte begrunnelsen for å flytte 
fergeleiet. Etter det kulturminnevernseksjonen kjenner til fungerer dagens fergeleie godt som 
trafikknutepunkt mellom landbasert og sjøbasert transport. I tillegg har det en egenverdi at anløp og avgang 
av rutebåter til faste tider har den effekten at mennesker (både reisende og ikke reisende) møtes og på den 
måten gir liv til området. For et sted som brygga i Kolbjørnsvik har et slikt treffpunkt en miljøskapende verdi 
som det er viktig å ta vare på. Denne verdien er det trolig ikke er like lett å etablere/videreføre ytterst på 
Krana. Dette fordi Krana har en mer perifer beliggenhet enn dagens fergeleie. 
 
Dersom videre planprosess resulterer i at det legges til rette for nytt fergeleie som beskrevet i meldingen, vil 
kulturminnevernseksjonen være opptatt av at nye tiltak gis en utforming som forholder seg til og tar hensyn 
til de historiske og arkitektoniske kvalitetene som preger omkringliggende bygningsmiljø. 
 
Med hilsen 
 
Gunnar Ogwyn Lindaas 
rådgiver 
 
Aust-Agder fylkeskommune 
Fylkesrådmannen 
Postboks 788 Stoa 
4809 ARENDAL 
 
tlf: 41295851 
e-post: postmottak@austagderfk.no  



 
 

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no 
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1,  4838 Arendal  
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand 

Nettside: www.fylkesmannen.no  
Org.nr NO974 762 994 

  
  

 

 
 
Stærk & Co AS 
Havnegt. 1 
4836 ARENDAL 
 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
LRZ 2016/9357 13.06.2016 

 
Arendal kommune - Reguleringsplan for Krana-Sletta, Hisøy - Melding om oppstart 
 

Vi viser til brev fra Stærk & Co AS av 23.5.2016, med varsel om oppstart av reguleringsplan 

for Krana-Sletta, Hisøy. 

 

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.5.2014, er aktuelle område avsatt til hensynssone – 

detaljeringssone (H910), der vedtatt reguleringsplan gjelder. Gjeldene reguleringsplan for 

området er områdeplan for Guldsmedenga-Kolbjørnsvik-Gimle, vedtatt 30.5.2013. 

 

På Krana er formålet med planarbeidet å etablere et lokalt trafikknutepunkt for å understøtte 

fergetrafikken, herunder med et flytende fergeleie, venteskur og andre fasiliteter, parkering for 

bil og sykkel, samt offentlige friområder med benker/grøntarealer m.m. Småbåtplasser langs 

med eksisterende brygge videreføres. På Sletta skal formålene i eksisterende områdeplan 

videreføres, dvs. offentlig friområde, offentlig småbåtanlegg i sjø og vassdrag, småbåthavn og 

hensynssone bevaring av kulturmiljø. Endringer i området vil være innregulering av stengsel 

for nedkjøring til Sletta, parkeringsareal før nedkjøringen og mindre badestrand. 

 

Fylkesmannen er ikke kjent med miljøverdier av regional eller nasjonal verdi som vil kunne bli 

skadelidende som følge av planforslaget. Vi forventer at relevante og aktuelle tema gjøres 

rede for, utredes og vurderes i tilstrekkelig grad, herunder bl.a. barn og unges interesser, 

landskap, universell utforming, samt ROS-analyse. I forbindelse med sistnevnte, bemerkes at 

det her er snakk om samfunnskritisk infrastruktur, og at særlig havnivåstigning må utredes og 

vurderes. Vi ber også om at det vurderes tilrettelegging for el-ferger, i alle fall at man 

planlegger på en slik måte at man ikke utelukker muligheten for fremtidig tilrettelegging, jf. 

bl.a. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

 

Med hilsen 
 
Magnus Thomassen Pia Karine Hem Molaug 
fagdirektør seniorrådgiver 

 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Pia Karine Hem Molaug, tlf.: 37 01 75 35 

 
Kopi til: 
Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

 

http://www.fylkesmannen.no/


 

 

 

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 

        
        
 

Stærk & Co 

Havnegaten 1 

4836 ARENDAL 

  

 

Lisbet Rake  Zeiffert 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Wenche Klungland / 37019911 16/78805-4    07.07.2016 

     

      

Reguleringsplan – melding - Krana-Sletta - Hisøy - Arendal kommune  

Viser til oversendelse datert 23.05.16 samt telefonsamtale i dag. 

 

Planområdet ligger i Kolbjørnsvik på Hisøy, og omfatter eiendommene gbnr./bnr. 306/77, 

308/40. 308,28 og 308/403. 

 

Formålet med planarbeidet på Krana er å etablere lokalt trafikknutepunkt for å understøtte 

fergetrafikken med et flytende fergeleie, venteskur og de fasiliteter som kreves for å bedre 

forhold for passasjerer inkludert av-/ påstigning. Det skal også reguleres inn 

parkeringsplasser for bil og sykkel i tilknytning til fergeleie. I tillegg skal det reguleres inn 

offentlige friområder/ grøntarealer. Småbåtplassene langs eksisterende brygge videreføres. 

 

På Sletta skal formålene i eksisterende områdeplan for Guldsmedenga – Kolbjørnsvik-Gimle 

videreføres. Endringen vil være å regulere stengsel for nedkjøring til Sletta, parkeringsareal 

før nedkjøring og mindre badestrand. 

 

Statens vegvesen opptrer som forvalter på riks- og fylkesvegnettet. I tillegg til dette har vi 

fått tildelt sektoransvar innen ulike området som trafikksikkerhet, universell utforming med 

mer.  

 

Området grenser ikke direkte til fylkesvegnettet og vi kan ikke se at endringene vil føre til 

store negative konsekvenser for kryss kommunal veg og fylkesveg 211.  

 

Vi vil imidlertid oppfordre regulant til å ha stor fokus på siktsoner i horisontal- og 

vertikalplan innad i planområdet og i kryssområdet til kommunal veg. Årsaken til at vi 

trekker dette fram er at ulykkesanalyser viser at antall ulykker og omfanget av disse kunne 

vært redusert dersom trafikantene hadde sett hverandre. 
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Statens vegvesen mener at det bør settes av et stort areal til sykkelparkering som gir 

mulighet for etablering av sykkelparkeringshus.   

 

 

Vegavdeling Aust-Agder seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Glenn Solberg 

seksjonsleder Wenche Klungland 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Arendal kommune, Postboks 123, 4891 GRIMSTAD 

Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

 



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223 

0301 OSLO   3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 

  

 

  

  

Vår dato: 17.06.2015          

Vår ref.:    201403352-3   

Arkiv: 323  Saksbehandler: 

Deres dato:   Heidi Mathea Henriksen. 

Deres ref.:   22959759 , hmh@nve.no   

  

Flom- og skredfare, vassdragsmiljø og energianlegg i arealplaner,  

NVEs prioritering av saker  

NVE Region Sør vil fra og med nå ikke behandle detaljreguleringsplaner, verken til 

oppstart eller ved offentlig ettersyn med mindre det går tydelig frem av 

oversendelsesbrevet at det er en konkret problemstilling kommunen ønsker bistand med.  

NVE vil fremover prioritere å behandle kommuneplaner, kommunedelplaner og områdeplaner. Vi vil 

ved denne endringen i rutinene kunne bruke mer tid og ressurser på de sakene der vassdragsmiljøet blir 

sterkt berørt og der flom- og skredfare eller energianlegg er et vanskelig tema. Vi vil også prioritere å 

delta i på møter og vi ønsker å besøke kommuner der det er spesielle utfordringer knyttet til 

planarbeidet. NVE vil fortsette å arrangere kurs og fagsamlinger. 

NVE Region Sør vil fra og med nå ikke behandle detaljreguleringsplaner, verken ved oppstart eller 

offentlig ettersyn, med mindre det går tydelig frem av kommunens oversendelsesbrev at det er en 

konkret problemstilling kommunen ønsker NVEs bistand til å vurdere. For øvrig gir vedlagte sjekkliste, 

som også finnes på www.nve.no/arealplan, informasjon og veiledning om aktuelle NVE-tema i 

kommunal arealplanlegging. Mange kommuner har deltatt på fagsamlinger om flom- og skredfare. I 

tillegg er det nå veldig mange kommuner som har rullert kommuneplanen og fått på plass gode 

bestemmelser og hensynssoner som er ment å ivareta flom, skred, vassdragsmiljø og energianlegg på en 

god måte. Vi mener derfor kommunene bør ha gode forutsetninger til å gjøre vurderinger av virkninger 

ved inngrep i vassdrag og av flom- og skredfare på en god måte.  

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og 

skred ved ny utbygging. NVE har inntrykk av at kommunene i stor grad følger opp ansvaret for at fare 

for flom og skred er ivaretatt i arealplaner. I de tilfeller kommunen selv ikke kan sørge for å finne ut av 

om kravene i TEK 10 vil kunne ivaretas, kan kommunen kontakte NVE særskilt for å få bistand. Det må 

da tydelig framgå av oversendelsen hva kommunen trenger bistand til. 

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik 

måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn 

som vannressursloven skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven § 8, jf. 

§§ 18 og 20. Detaljreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan 

http://www.nve.no/arealplan
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bli berørt må derfor sendes til NVE for vurdering. I slike saker må det komme klart frem i 

oversendelsesbrevet at forholdet til vannressursloven skal vurderes.  

Manglende uttalelse fra NVE Region Sør til en detaljreguleringsplan betyr fra nå kun at NVE ikke har 

vurdert planen. Kommunen må dermed selv ta ansvar for de vurderinger og vedtak den fatter, men kan 

kontakte NVE ved behov for konkret bistand. Dette gjelder vurderinger både i forhold til TEK10 og 

vannressursloven.  

Vi ber om forståelse for at vi er nødt til å gjøre en slik endring. Vi vil selvfølgelig hjelpe til i konkrete 

saker og gi veiledning pr telefon og e-post slik som i dag.  

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

Vedlegg: Sjekkliste 
 

  

Kopi: Fylkesmennene, Fylkeskommunene 

   

 





 

Postadresse: Postboks 185 Sentrum   5804  Bergen  Besøksadresse: Strandgaten 56 Telefon:   03495 Telefaks:  51491689 
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Stærk & Co AS Saksbehandler: Signe Tønnessen 

Havnegaten 1 Telefon: 41421518 

 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region 

Sør 

4836 ARENDAL Vår referanse: 16/6854 

 Deres referanse:  

 Vår dato: 20.06.2016  

 Deres dato: 24.05.2016 

Att: Lisbet Rake Zeiffert  

 

ARENDAL KOMMUNE AUST-AGDER - KUNNGJØRING OM OPPSTART AV 

REGULERINGSPLANARBEID FOR KRANA-SLETTA, HISØY   

 

Det vises til mottatte henvendelse i forbindelse med igangsetting av 

reguleringsarbeid for nevnte område i Arendal kommune, datert 24.05.16. 

 

Formål og planstatus 

Formålet med planarbeidet er å etablere et lokalt trafikknutepunkt for å understøtte 

fergetrafikken med et flytende fergeleie, bedre forhold for passasjerer, inkludert av 

og påstigning. Avgrensningen av planområdet er vist i mottatte kartutsnitt. 

 

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Regionene til Fiskeridirektoratet skal ivareta disse 

interessene i det regionale og lokale planarbeidet. Reguleringsmyndighetene er 

forplikta etter plan- og bygningsloven å legge til rette for at vi skal få delta i 

planarbeidet, mens regionskontorene til Fiskeridirektoratet er forplikta til å delta. 

 

Innspill fra Fiskeridirektoratet region Sør 

Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se ut fra de opplysninger som per i dag 

foreligger i Fiskeridirektoratets kartverktøy eller i Naturbasen (Miljødirektoratet), at 

det finnes fiskeriinteresser eller viktige marine naturtyper som trenger spesiell 

beskyttelse/hensyn innafor planavgrensningen.  

 

Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at planforslaget med det formålet som 

angitt, har noen konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta, og har ingen 

merknader til planforslaget som skissert. 

 

Vi vil få saken til formell behandling når kommunen sender forslag til 

reguleringsplan på høring til berørte myndigheter, jf. § 12 – 11 i plan- og 

bygningsloven.  
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Med hilsen 

 

 

Anne Brit Fjermedal 

seksjonssjef 

 

 

Signe Tønnessen 

rådgiver 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 

 

Mottakerliste:       

Stærk & Co AS Havnegaten 1 4836 ARENDAL 

 

 

Kopi til:    

Arendal kommune Sb. 650 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-

Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Kystverket Sørøst Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

 

 

 

 
 

 
 

 



From: NVE 
Sent: 8. juni 2016 09:40 
To: 'irz@staerk.no' 
Cc: 'Arendal kommune' 
Subject: Standardsvar - Nytt kunngjøringsbrev - Reguleringsplan for Krana-Sletta - 

Hisøy - Arendal kommune 
Attachments: 201403352-3 Brev til kommunene i region sør.docx 1472954_8_1.pdf 
 
Vår referanse: 201602923 
 
Viser til deres varsel vedrørende overnevnte sak, samt til brev fra NVE Region sør av 17. juni 2015 til 
kommunene vedrørende NVE Region sørs prioritering av arealplansaker (se vedlegg). NVE Region sør vil 
ikke behandle detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av oversendelsesbrevet eller 
annen direkte henvendelse at det er en konkret problemstilling ønskes bistand med.  
 
I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE Region sør har derfor ikke behandlet 
saken. Hvis det allikevel er behov for konkret bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en 
konkret forespørsel.  
 
Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og utbygging ta hensyn til faren for 
skader som følge av disse prosessene.  Det beste virkemiddelet for å begrense utfordringer med 
naturpåkjenninger, som flom og skred, er å styre arealbruken slik at man unngår ny utbygging i områder 
utsatt for fare. Sikkerhetsnivå for ny bebyggelse i forhold til flom-, erosjon- og skredfare er gitt i TEK10 
§§7-2 og 7-3. På reguleringsplannivå må det utredes om det er reell fare for flom og/eller skred. Dersom 
det konkluderes med at det er områder som er flom- eller skredutsatt, må faresonen avmerkes på kartet 
som hensynssone jf. pbl § 12-6, og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging og 
tiltak. 
 
NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik 
måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn 
som vannressursloven skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven § 8, jf. 
§§ 18 og 20. Detaljreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan 
bli berørt må derfor sendes til NVE for vurdering. I slike saker må kommunene være tydelig i 
oversendelsesbrevet at forholdet til vannressursloven skal vurderes.   
 
Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjon om flom- og skredfare i arealplaner. NVE har 
utarbeidet en sjekkliste med veiledningsmateriell for vurdering av tema innenfor NVEs 
forvaltningsområder. Vi viser til denne for mer informasjon og veiledning. Sjekkliste NVE tema i arealplan  
   

Hilsen fra 

Heidi Mathea Henriksen 
Senioringeniør 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Region Sør 
Telefon: 09575 eller direkte: 22959759 
E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no 
Web: www.nve.no  

https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
https://www.nve.no/Media/3622/sjekkliste_nve_2016.pdf
mailto:nve@nve.no
mailto:h@nve.no
blocked::http://www.nve.no/


Actieselskabet Kolbjørn 
c/o Fredrik Major 
Trommestadveien 6 
4816 Kolbjørnsvik 
Epost: fredrik@major.no 
 

                                                 Arendal 19.06.2016 
Stærk & Co as 
Havnegaten 1 
4836 Arendal 
Sendt via epost til: lrz@staerk.no  
 
DETALJREGULERING FOR KRANA-SLETTA, HISØY – ARENDAL KOMMUNE 
VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID 
 
Vi viser til varsel av 25/5-2016 og Actieselskabet Kolbjørn vil med dette komme med følgende 
merknader: 
 

1. Forslag om flytting av fergeleie 
Kolbjørn har hatt sitt anløpssted inne i Kolbjørnsvik siden fergen ble satt i drift i 1893 og en 
flytting av fergeleiet vil være et betydelig inngrep i lokalmiljøet. 
Kravet til universell utforming kan slik vi tidligere har vist også løses med dagen plassering. 
Entydig tilbakemeldig fra våre passasjerer er ønske om å beholde dagens plassering. 
 

2. Utvidelse av planområdet 
De fremlagte planer vil påvirke de trafikale forhold og området som inneholder dagens 
fergeleie og vi anmoder derfor  om at planområdet utvides (utvidelsen vist med rød stiplet linje 
på skissen på neste side) til å inkludere det eksisterende fergeleiet og del av Sperrevigveien. 

 
3. Konsekvensanalyse 

Det varslede planarbeid vil som vist over gripe inn i Kolbjørns drift, trafikale forhold i 

Kolbjørnsvik, parkeringsforhold,sikkerhet ved fergeleiet osv. på slik vesentlig måte at vi mener 

man er forpliktet til å utarbeide en konsekvensanalyse etter gjeldende regler. 

 

Med vennmlig hilsen 

For styret i  Actieselskabet Kolbjørn 

 
Fredrik Major 

 

CC: Arendal Kommune v/ Nora Moberg Lillegaard, epost: nora.moberg.lillegaard@arendal.kommune.no 

       Arendal Havn KF v/ Rune Hvass, epost: Rune.Hvass@arendalhavn.no   

  

mailto:fredrik@major.no
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Merknader til oppstartsmelding av detaljregulering for KRANA – 

SLETTA på Hisøy 
 

Konklusjon: Vi støtter planen 
 

Innledning. Hvorfor støtter vi planen? 
Som nærmeste nabo i Sperrevigveien 1 til Kolbjørn III og nåværende fergeleiet ønsker vi å spille inn 

merknader. Vi kommenterer på 5 emner: 1) Krana, 2) Parkering, 3) Fergeleiet, 4) Trafikk/sikkerhet 

og 5) Sletta. 

Fordelen ved at Arendal Havn har kjøpt området Krana er at det kan bli et «ufarlig» området uten 

opplag, og forskjønnet. Med moderne fergeleie, tilrettelegging for sykler/el-sykler og biler/elbiler, 

der området også har en lang strandsone i kveldssol som kan brukes av alle innbyggere. Man kan 

tenke at vi som nærmeste nabo til eksisterende fergeleie er veldig positive til å flytte fergeleiet fordi 

det ligger tett til vårt hus og byggeplass. Ja privat vi ser noen fordeler med flytting noen sommeruker, 

men også ulemper med hensyn til økt biltrafikk. Vi vet ikke om det er mer fristende å ha enda flere 

sykler og biler susende rundt hushjørnet rett ved inngangspartiet vårt når barna løper ut og inn. Det 

er en trang vei mange i Vika passerer. Likevel opplever vi at Arendal havn nå er pådrivere og 

fremtidsorienterte ved å tilrettelegge for et moderne fergeleie. Tross alt tar det bare 30 sekunder å 

gå dit nytt fergeleie planlegges. Det viktigste er å beholde fergeavganger, ikke hvor fergeleiet alltid 

har vært, men hvor det kan driftes best mulig slik hverdagen til en innbygger i Arendal er i 2016.  

1) Krana: 
Den helhetlig planen for området er det vi mener er mest positivt. Området trenger en oppgradering 

i tråd med utviklingen av boligmønsteret, behovet for folkehelse og flere biler per innbygger. Krana i 

dag er et området som våre barn ikke får lov å ferdes på. Det er usikret og farlig for barn å leke blant 

opplaget av båter. Opplaget er ulykke- og brannfarlig. Det å få fjernet opplaget, og forskjønnet 

området vil gjøre at et nydelig areal blir tilgjengelig for alle innbyggerne. Flott at kommunen og 

Havnevesenet har sikret seg området. Ved kjøp av dette området muliggjøres det en helhetlig 

tenkning knyttet til et samlet kollektivtilbud, da man kan tilrettelegge for krav om moderne løsninger 

og universell utforming. Her er det plass til en slik planlegging. 

2) Parkering: 
Som nærmeste nabo ser vi hver dag at Kolbjørnsvik trenger en helhetlig plan for å imøtese 

situasjonen med sykler og biler. Det er kaos av biler inne i Kolbjørnsvik og småveiene som fører dit. 

Legesenteret generer stor aktivitet knyttet til behov for parkering. Småbåthavnen og Sletta trenger 

også parkering. Legesenterets merknad har god beskrivelse av parkeringsforhold, jf. info om at det 

Dag Nordhaug leste opp på informasjonsmøte Stærk og Co holdt 31.mai på Hisøy skole ville bli sendt 

inn som merknad. 

3) Fergeleiet: 
Fergen Kolbjørn er blitt fornyet i snitt ca hvert 40 år, dvs at Kolbjørn III som kom i 1980 snart skal 

skiftes ut. Styret i Kolbjørn III informerte på informasjonsmøte Stærk og Co holdt 31.mai på Hisøy 

skole om at de går i minus ca 60000 kr hvert år, de tærer på oppsparte midler. Tromøyfergen har 

som kjent allerede vært konkurs. Med det bakgrunnsbilde tenker vi på to ting.  



1) Vi håper at nytt fergeleie vil bidra til en fylkeskommunal støtte/engasjement av fergetrafikken for 

å ivareta langsiktig sikker og stabil drift. Det vil sikre fergeavganger i fremtiden. 

2) Fergeleiet i et HMS perspektiv. Det bør utvikles et fergeleiet som ivaretar eldre, små barn, folk 

med barnevogner, og mennesker med funksjonshemning. Vi vet at det er mange eldre som ikke tar 

ferga i dag pga at de ikke tør gå på og av, også folk med funksjonshemming. 

For en «ordinær» innbygger kan det også i dag oppleves krevende å gå om bord og i land med de 

store høydeforskjellene det ofte er pga. vannstanden. I tillegg ser vi som nærmeste nabo at fergene, 

både Kolbjørn, men spesielt Tomøyferga kjører raskt inn i fergeleiet og har uheldige episoder. Vi er 

redd for at giret ødelegges når de er på vei inn, da vi ser en del skumle hendelser når fergene legger 

til i fergeleiet. Det oppleves som at Tromøyferga er for stor for eksisterende fergeleiet. Fergene har 

ødelagt private brygger og krasjet med småbåter inne i Vikabukta, så som nevnt oppleves deres plan 

for fergeleiet på Krana som mye bedre egnet. Med hensyn til å tilføre sykkelparkering, bilparkering, 

strøm, wc og ventebu er også Krana bedre egnet område for å starte med dette helhetlige arbeidet. 

Dette fremfor området rundt eksisterende fergeleie, som er mye trangere og mindre. Eksisterende 

området har ikke samme areal, og er mye mer tettbebodd enn Krana. Som nevnt tar det bare ca. 30 

sekunder å gå til der nytt fergeleie foreslås. 

4) Trafikk/sikkerhet: 
Mange i Kolbjørnsvik påpeker at ved vårt hus i Sperrevigveien 1 vil det dannes en enda mer 

trafikkfarlig propp enn det er i dag. Vi er svært bekymret for dette. Likevel vurderer vi det dit at ved 

en gjennomføring av planen vil trafikksikkerheten øke nettopp her. 

Om det blir brukt areal fra vår nabo Olsen til inngangsvei til Krana fra Sperrevigveien, så vil det føre til 

mye bedre sikt for ut- og innkjørsel enn det er i dag. Vi mener at det også må tilføres to krappere 

fartsdempere slik at trafikken og sykler må bremse helt ned. Vår erfaring med å bo i nr 1 er at det er 

sykler og mopeder som kjører altfor raskt forbi aktuelt område, deretter er det biler. Det bør også 

komme et parkering forbudt skilt vis a vis vårt hus og bort til Sletta slik at ikke biler parkerer der, noe 

som tar sikten, kan vises på plassen. 

Det er foreslått matebusser til fergen. De kan eventuelt stoppe innerst i Kolbjørnsvik, så kan 

passasjerer gå ut til nytt fergeleie. Ved utbedring av sikt med ny vei ut fra Krana, fartsdempere, speil, 

og evt flere trafikksikre ser vi frem til at planen gjennomføres. 

5) Sletta: 
Vi syntes planene om parkering og bom er flott. Sandstrand er flott på dette området for rekreasjon, 

evt badetrapp fra brygge. Flytebryggen mener vi tar for mye av vannspeilet/arealet, og behovet for 

båtplass for de som har 4816 i sin adresse bør sjekkes opp. Det er ikke sikkert de som bor på Sandvika 

eller Nyskogen ønsker båtplass i Kolbjørnsvik, og dermed er det mulig at behovet for flytebryggen 

bortfaller. 

 

Med vennlig hilsen 

Odd-Erik Dingsøyr og Beate Nielsen Dingsøyr 

Sperrevigveien 1 

4816 Kolbjørnsvik 



Hisøy Legesenter 

Noroddveien 2 

4816 Kolbjørnsvik                                                                            Kolbjørnsvik, 29.05.2016 

 

 

Arendal Kommune 

 

Kommentarer til plan for nytt fergeleie i Kolbjørnsvik. 

 

Hisøy legesenter er det største allmennlegesenter i Arendal Kommune med 6 fastleger.            

Nær 7000 pasienter sogner til oss.  Vi holder til i Skrivergården i Kolbjørnsvik. I tillegg 

rommer gården 2 fysioterapeuter, 3 psykologer og en psykiater. Daglig er det 150 – 200 

pasienter som besøker Skrivergården. En god del kommer med Kolbjørn. Enda flere kommer 

med egen bil. Pasientene klager over parkeringsproblemer. Vi er klar over at dette bl.a. 

skyldes at mange parkerer biler i Kolbjørnsvik for å ta Kolbjørn til byen.  Det finnes ingen 

sykkelparkering på brygga, og sykler har en tendens til å bli parkert ved innkjørselen til 

legesenteret. 

En del bevegelseshemmede kvier seg for å ta Kolbjørn pga. høydeforskjell mellom brygge og 

båt.  

Vi ser det som en stor fordel at Kolbjørn i fremtiden på ulike måter får tilrettelagt forholdene 

slik at dette utmerkede kollektive transporttilbudet opprettholdes.  

Således er det en stor fordel at fergeleiet blir gjort flytende slik at ombordstigning forenkles 

for bevegelseshemmede.  Vi antar at en lignende tilrettelegging med flytende fergeleie 

planlegges på Tyholmen.  Videre er det en stor fordel at parkeringsmulighetene bedres for 

Kolbjørns passasjerer.  Avgiftsparkering bør unngås, da dette vil medføre økt press på 

eksisterende avgiftsfrie plasser foran legesenteret. Et leskur savnes, likeså sykkelparkering. 

Flytting av fergeleiet gjør Kolbjørn mindre sårbar for problemer med is vinterstid. 

Strømtilgang kan også være en fordel.  Kortere reisetid kan kanskje gi hyppigere avganger?  

Man må selvsagt vurdere om 100 meter lenger gangavstand til ferga fra Kolbjørnsvik brygge 

vil kunne medføre at trafikken reduseres, at Kolbjørn virker mindre synlig eller mindre 

tilgjengelig.  Det vil også bli litt mer tungvint å kjøre noen til brygga for at de skal ta ferga. 

Kanskje blir det stor trafikk inn Sperrevigveien?  



Den største utfordringen er imidlertid å holde veien til fergeleiet snøfri og strødd.  Etter 17 

års erfaring med legesenter i Skrivergården har vi fått enn viss innsikt i de problemer som 

snø og is skaper vinterstid.  

Kommunal brøyting er begrenset og kommer ofte ikke i gang før utpå dagen etter større 

snøfall. Derfor bruker Hisøy Legesenter flere titusener hver vinter på å brøyte hele brygga i 

Kolbjørnsvik.  Det største problemet for oss er parkerte biler som snør inne og som hindrer 

snøbrøyting i timene før legesenteret åpner om morgenen.   

Skal man flytte fergeleiet må man ha asfaltert vei frem til ferga og effektiv brøyteberedskap. 

Folk tar ikke ferga dersom de må gå i dyp snø eller risikerer å brekke bein på veien.  Det må 

være parkeringsforbud om natten eller annen regulering slik at snøen kan ryddes. Hvis dette 

ikke kan gjennomføres er kanskje ombygging av dagens fergeleie en mulighet? Tomten på 

Krana kan fremdeles benyttes til parkering for Kolbjørns passasjerer.  

 

Legene ved Hisøy legesenter 

Jørn Ahlquist          Hildur  Gudmundsdottir                 Veslemøy Hippe        

Dag Nordhaug             Martin Runde                         Hege Svenningsen 



Kommentarer til ny reguleringsplan for ”Krana” og ”Sletta” i Kolbjørnsvik 

1. Flytting av fergeleiet 

 

Så lenge Kolbjørn har gått fram og tilbake mellom Arendal og Hisøya har 

den lille fergen hatt fergeleiet sitt inne i Kolbjørnsvik – her mener styret i 

Kolbjørnsvik vel og de fleste av våre medlemmer at Kolbjørn hører 

hjemme - uansett utforming av fergeleie.  

Viktige argumenter mot flytting av fergeleiet: 

- Flyttes fergeleiet noen hundre meter kan dette være nok til at mange 

heller velger buss eller kjører bil – da avstand er viktig for brukerne. 

På Norodden, Villaveien og St.Hansveien bor det mange mennesker 

og ved å flytte ferga lenger vekk fra disse er vi redd for at dette er 

meterne som gjør at de velger bort ferga.  

- Blir det parkering mot betaling på ”Krana”vil mange velge å kjøre 

bilen helt til byen istedenfor å parkere i Vika da de allikevel må betale 

for parkering. 

- Ved å flytte fergeleiet og opprette parkeringsplasser på ”Krana” vil 

dette øke trafikken inn den smale starten på Sperrevigveien, som er 

en propp allerede i dag. Særlig barn og ungdom på sykkel og løpende 

ned bakken og inn Sperrevigveien for å rekke ferga vil være særlig 

utsatt. Flere dager i uka brukes ”Sletta” av skolen og barnehager, 

disse må passere dette uoversiktlige punktet – og det blir ikke mindre 

oversiktlig med kraftig økning av biler inn og ut denne ”proppen”. 

- Det blir lite trivelig å stå og vente på ferga ytterst på ”Krana” store 

deler av året og vi ser for oss at det kan bygges et fint venteskur 

innerst i vika (se vedlegget for forslag). 

- Dagens fergeleie er oversiktelig, og Kolbjørn er med på å ”holde ro og 

orden” i Vika – foreldre synes det er trygt å sende barn og ungdom 

med ferga. Flyttes ferga ytterst på ”Krana” blir denne oversikten borte 

og mange har uttrykt at de ville kvie seg mer for å sende barn og 

ungdom med Kolbjørn, veien blir lengre, de må passere mange 

parkerte biler og venteområdet blir lengre unna og langt mer 

uoversiktlig. 

 



2. Parkeringsplasser 

 

Velet ser at behovet for flere parkeringsplasser i Kolbjørnsvik er stort, 

både for fastboende, besøkende til legesenteret, båtfolk og de som skal 

reise med Kolbjørn, men vi ser ikke at ”noen” betalingsplasser på ”Krana” 

vil kunne dekke dette behovet.  

 

3. ”Sletta” 

 

Området som kalles ”Sletta” er en møteplass for folk i Kolbjørnsvik. På 

dagtid brukes det flittig av skole og barnehage, på ettermiddag brukes 

fotballbanen og lekeapparatene av barn og ungdom. Området brukes til 

bursdagsfeiringer, avslutninger og arrangementer i regi av velet. 

Biltrafikk er et problem. Flere av de som har båtplass her velger å kjøre 

ned og parkere på friområdet. En bom rett etter innkjøringen til plassen 

som er tenkt som parkering ville vært til god hjelp slik at området kan 

brukes som det er tenkt uten at barna må ta hensyn fordi det er parkert 

biler på området. Vi i velet har i lengre tid forsøkt å få til skilting på den 

lille parkeringsplassen som er ment for parkering for båtfolket, dette har 

vist seg å være vanskelig. Slik det er nå står det parkert traktor 

+brøyteredskap og flere båthengere og tar opp plassen og hindrer 

muligheten for parkering av vanlige biler som den var tiltenkt.  

I områdeplanen åpnes det for å utvide antall båtplasser ved å legge ut 

enda en flytebrygge inne i den lille bukta ved ”Sletta”. Dette stiller vi oss 

sterkt kritisk til da flere båtplasser vil føre til mer trafikk i et allerede 

sterkt belastet område – flere biler skal passere ”proppen” jeg har 

skrevet om lengre opp i teksten. Det ble sagt på informasjonsmøtet 

avholdt på Hisøy skole i mai at brygga kun skal ha plass til småbåter med 

lokal tilknytning for å redusere trafikken, men dette vil jo bare generere 

enda mer trafikk – har du en liten båt er du avhengig av å ta med utstyr 

fram og tilbake og da trenger du faktisk bilen. Det legges jo opp til flere 

parkeringsplasser på ”Krana”, men hvor manges behov skal disse 

plassene dekke, og vil det i det hele tatt være aktuelt å parkere på 



parkeringsplass der du må betale når du skal på sjøen og være borte hele 

dagen……. 

På møtet på skolen ble det sagt at det er mangel på båtplasser og det er 

derfor det må lages flere – dette stemmer vel ikke. Bor du på Sandvika 

kan du like gjerne kjøre til Kokkeplassen for båtplass som til Kolbjørnsvik.  

 

 

4. ”Krana” 

 

Som vedlegg til dette skrivet kommer Kolbjørnsvik vel med et alternativt 

forslag for hvordan ”Krana” kan utformes. Når man kommer sjøveien til 

Kolbjørnsvik er ”Krana” ruvende, vi i velet er opptatt av at ”Krana” skal 

være mest mulig ”grønn” og ikke ende opp som en eneste stor asfaltert 

plass der bilene står i sentrum.  

 

Med vennlig hilsen  

Kolbjørnsvik vel  v/Silje Hallsteinsdatter Hoel (leder)  

 











Kommentarer til ny reguleringsplan for "Krana" og "Sletta" i Kolbjørnsvik 

 

1 Flytting av fergeleiet. 

Siden 1893 har fergeleiet hatt sin naturlige plass der veiene møtes innerst i 

Kolbjørnsvik. Å flytte fergeleiet ytterst ut på krana kan vise seg å være et feilgrep. 

Avstand er viktig for brukerne og selv om fergeleiet flyttes bare hundre meter, kan 

dette være nok til at mange da heller velger buss eller bil. Blir det betaling for å 

parkere, vil sannsynligvis mange heller kjøre til byen når de må betale for 

parkering allikevel. Det burde vært gjennomført en brukerundersøkelse før en 

flytting gjennomføres. 

Flytting av fergeleiet vil også øke trafikken inn den trange starten på 

Sperrevigveien. Spesielt barn og ungdom på sykkel ned bakken og inn 

Sperrevigveien for å rekke ferga vil være utsatt. Både skolen og barnehagene 

bruker "Sletta" flere dager i uka og må passere dette uoversiktlige punktet. 

For fergepassasjerene er fergeleiet innerst i vika et bedre sted å vente på båten 

enn yttert på "Krana" der vinden tar godt når det blåser.  

  

 

2 Parkering. 

Behovet for parkeringsplasser i området er stort. Mange boliger i området 

mangler eller har dårlige parkeringsmuligheter, særlig om vinteren. Det er heller 

ikke etablert parkeringsplasser for allerede eksisterende flytebrygge på Kulltangen 

og nok parkeringsplasser for eksisterende kommunale båtplasser på "Sletta". 

Byens største legesenter ligger nede i Kolbjørnsvis og har behov for mange 

parkeringsplasser på dagtid. Spesielt om vinteren i forbindelse med snøfall er det 

kaos i området. Parkeringsplasser er det behov for, men det er et tankekors å 

legge til rette for enda mer biltrafikk i et område som allerede er sterkt belastet 



Ved eventuell etablering av parkeringsplasser på "Krana" ber vi som nærmeste 

nabo om at det blir en sone mellom biloppstillingsplassene og gjerde/husvegg. 

Dette er viktig for å kunne utføre vedlikeholdsarbeid uten å måtte blokkere 

parkeringsplasser, og for å unngå skader ved brøyting. Det kan være plen eller 

annen lav beplantning. Mot sjøen bør det avsettes mest mulig til friområde slik at 

ikke Kolbjørnsvik framstår som er stor parkeringplass når en kommer sjøveien. 

Belysning av området må gjøres på en måte som passer med den historiske 

bebyggelsen i området. Lyspunkter må også plasseres slik at vi slipper flomlys i 

hagen og på brygga. 

  

   

   

3 "Sletta"- lekeplass og småbåthavn. 

Området er mye i bruk. Skole og barnehager bruker området på dagtid. På 

ettermiddagstid benyttes fotballbanen og lekeapparatene flittig. Området brukes 

også til bursdagsfeiringer og fellesarrangementer som f.eks.sankthansfeiring for 

alle som bor i området. Biltrafikk er et problem. Mange av de som har båtplass 

her, kjører ned og parkerer på friområdet. En bom for å hindre unødvendig trafikk 

ønskes velkommen. 

I områdeplanen er det åpnet for å utvide antall båtplasser ved å legge ut en 

flytebrygge til. Flere båtplasser vil føre til mer trafikk i et allerede sterkt belastet 

område. Brygga skal kun ha plass til små båter med lokal tilknytning for å redusere 

trafikken, men har du en liten båt er du avhengig av å ta med utstyr fram og 

tilbake og da trenger du bilen. Det er riktignok lagt opp til flere parkeringsplasser 

på "Krana", men hvor mange behov skal disse plassene dekke, og hvor aktuelt er 

det med betalingsplasser når en skal på tur og være borte en stund. 

Vi syns det er synd om vannspeilet foran den gamle bebyggelsen i områder som 

ellers er omfattet av strenge restriksjoner, blir liggende bak enda flere 

flytebrygger.  Hva sier riksantikvaren til en slik gjenbygging?   



Hvor stort er egentlig behovet for båtplasser.  Det er anlagt et stort antall 

båtplasser de siste årene, og en kan daglig lese båtplass ledig annonser i 

Agderposten. Dersom fergeleiet forblir der det er, vil det også frigjøre flere 

båtplasser på "Krana". 

Teknisk sett er det sikkert mulig å få plass til et nytt bryggeanlegg, men det blir 

trangt. Båtplassene på eksisterende flytebrygge har ingen begrensninger på 

båtstørrelse. Ny flytebrygge vil gjøre det svært trangt å manøvrere til eksisterende 

flytebrygge og for alle oss som har båtplasser på private brygger på 

naboeiendommene. 

 

Med vennlig hilsen 

Hallstein Møller-Pettersen 

Guri Hoel 
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Merknad til detaljplan, Krana-Sletta, Hisøy 
 
UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET. 
Vi vil anmode om at planområdet utvides til å inkludere det eksisterende fergeleiet og del av 
Sperrevigveien. (Utvidelsen vist med rød stiplet linje på medfølgende kart) 
 
Planen handler ikke bare om etablering av en fergekai med tilhørende venteplass/parkering mm, 
det handler like mye om flyttingen av et etablert fergeleie som har vært i bruk i mer enn 130 år. Det 
sier seg selv en flytting vil innebære langt flere konsekvenser for lokalsamfunnet enn et minutts 
kortere reisetid. 
 
Følgelig bør det gjennomføres en konsekvensanalyse hvor begge plasseringer utredes: 1) På 
dagens plassering i Vika, eller 2) Ytterst på Krana. Utredningen skal selvfølgelig vurdere 
konsekvenser for prissatte temaer, men like viktig er det å vurdere konsekvenser for ikke-prissatte 
temaer. (Denne tilnærmingen brukes bl.a. i veivesenet. Temaene omtales som ikke prissatte fordi 
konsekvensene ikke beregnes i kroneverdier, men vurderes etter en skala som går fra meget stor 
positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens – Håndbok 140). 
 
Fergeleiet må kunne møte dagens og framtidige krav. Skisseløsninger (m. prisoverslag) bør 
utformes for begge plasseringer. 
 
En fergekai i Vika vil f.eks. muliggjøre langt flere parkeringsplasser på Krana enn de foreslåtte 
plassene. (På den annen side er det ikke gitt at parkometerplasser vil genere flere passasjerer. 
Arendal har god parkeringsdekning og prisen på både parkering og reise kan lett bli for drøy.) 
 
Andre forhold som bør vurderes er is og ruskevær. Hvilken plass er det lettest å manøvrere på (og 
ligge på) under vanskelige forhold? 
 
Innkjøringa til Krana via Sperrevigveien (mellom husene) er svært trang. Og særlig vinterstid er 
det vanskelig. En forutsetning for Krana er at dette problemet løses og følgelig bør stedet uansett 
være en del av planområdet. 
 
Av ikke prissatte temaer kan nevnes: 
 
Vika er det naturlige midtpunkt i Kolbjørnsvik og fungerer som uformell møteplass for alle. Den 
fungerer fordi det er etablert en trygghet i å se og bli sett. Plassen er omkranset av hus, folk legger 
turen forbi og ikke minst bidrar de ventende fergene (og skipperne) med sitt nærvær. Det har alltid 
føltes trygt å sende ungene av sted til ferga fordi den ligger der den ligger. Et fergeleie på Krana 
vil ikke ha denne kvaliteten, men Vika vil svekkes vesentlig ved en flytting. 



Harald Marrable siv.ark 
Sukkerheia 7, 4816 Kolbjørnsvik 

Tlf. 97 00 13 99 
harald.marrable@uia.no  
Orgnr. 970 411 720 

 
Noe som ikke må undervurderes er at folk bruker ferja ut fra en (samfunns)bevissthet om at ferja 
må opprettholdes og støttes. Kolbjørn har en lang ubrutt tradisjon preget av mange felles 
dugnadsløft, fortellinger og minner. Dette bidrar til å gi Kolbjørnsvik og vi som bor her en felles 
identitet, og den holdes levende ved ferjas tilstedeværelse i Vika. Det er ikke gitt at den samme 
lojaliteten vil komme en ferje ytterst på Krana til gode. 
 
Så har vi de mange tilfeldige (turister) som rett og slett tar turen over, og hvor mye av kvaliteten 
ligger i å passere den verneverdige bebyggelsen og lande foran Skrivergården i Vika. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Harald Marrable 
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