
REGULERINGSPLANFORSLAG FOR SLETTA-KRANA, HISØY 
SAMMENDRAG OG KOMMENTARER TIL INNKOMNE MERKNADER VED 
KUNNGJØRING 
 
Det kom inn 15 merknader ved kunngjøring om oppstart av planarbeid. 6 av merknadene var 
fra offentlige instanser, 1 fra velforening og 8 merknader fra naboer/private parter.  
 
Videre gis et kort sammendrag av merknadene med kommentarer. Alle merknadene 
vedlegges i sin helhet planforslaget.  
 
Aust-Agder fylkeskommune, mail av 17.06.2016 
Krana: 
1. Viser til at byfergene er et svært viktig element i kollektivsystemet i Arendal, og mener det 

er positivt at kommunen har fokus på de fysiske rammebetingelsene knyttet til fremtidig 
drift.  

2. Viser til at et fremtidig fergeleie vil ligge ca 150 m lenger ut i vika enn dagens leie. Kan 
redusere dekningsområdet og gi dårligere tilgjengelighet for en del brukere. Dagens 
beliggenhet er god i forhold til henting/levering og overgang buss. Mener 150 m isolert sett 
ikke er langt, men det må vektlegges at gående og syklende til Krana må gå via nedre del 
av Sperrevigveien, som her er smal, uoversiktelig, uten sideterreng, og med 
siktutfordringer ved nedkjøringen fra Sperrevigveien til Krana. Ved 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, og at 
det heller fokuseres på å etablere god og sikker sykkelparkering i forbindelse med 
fergeleiet.  

3. Formålet friområde i gjeldende plan bør være fremherskende også i framtidig 
detaljregulering. 

4. Planprosessen må legge grunnlag for en avveining av om fordelene ved å flytte ferjeleiet 
med tanke på framtidig drift er større enn ulempene ved å få en beliggenhet med dårligere 
tilgjengelighet for brukerne som gir noe lavere dekningsgrad. 

Sletta: 
5. Plan- og naturseksjonen er positive til de tiltak som signaliseres for Sletta, herunder 

stengsel for nedkjøring og etablering av badestrand. Det er viktig å vurdere grensesnitt 
mellom badaktiviteter og småbåtanlegg nøye, og legge til rette for løsninger som ivaretar 
sikkerhet og attraktivitet for friluftsaktivitetene.  

Kulturminnevern – nyere tid: 
6. 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, men ser likevel noen utfordringer: 

a. 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.  

b. Viser til at det ikke sies noe i meldingen om den direkte begrunnelsen for å flytte 
fergeleiet. Etter det kulturminnevernseksjonen kjenner til fungerer dagens fergeleie 
godt som trafikknutepunkt mellom landbasert og sjøbasert transport. Fergeleie gir 
også liv til området ved de menneskene som tar fergen, og for Kolbjørnsvik har et 
slikt treffpunkt en miljøskapende verdi som det er viktig å ta vare på. Mener at 
denne verdien trolig ikke er like lett å etablere/videreføre ytterst på Krana, da dette 
er en mer perifer beliggenhet enn dagens fergeleie.  

7. Dersom planprosessen resulterer i at det legges til rette for et 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.  

 
 



 
Kommentar: 
Krana: 
1. Tas til etterretning. 
2. En tar til orientering fylkeskommunens vurdering vedr. avstand fra Vika ut til et mulig 

fremtidig fergeleie, forholdet for gående/syklende og utfordringer i Sperrevigveien. En er 
enig i at det er utfordringer knyttet til Sperrevigveien, og at det kan være konfliktpotensiale 
for mot gående/syklende. Pga. bebyggelsen kan en ikke utvide Sperrevigveien de 30 m 
frem til avkjørsel til Krana, og vil heller ikke være plass til f.eks fortau. Det vil da være 
vegloven som styrer ev. andre tiltak som fartshumper/speil/ev. andre tiltak. Planforslaget 
tar ikke stilling til når fergeleiet i Vika ev. skal flytte ut til Krana. Når dette sentrale området 
i Kolbjørnsvik kom for salg, var Arendal Havn opptatt av at dette arealet burde sikres i 
offentlig eie, fordi en vurderte at en gang i fremtiden kan det bli aktuelt å benytte det til de 
formål som reguleringsplanforslaget hjemler. Planforslaget er dermed et fremtidsrettet 
planforslag, men en ser også at det er utfordringer knyttet til bl.a. den trafikale situasjonen, 
som reguleringsplanen i seg selv ikke i sin helhet kan løse. En anbefaler dermed at det blir 
gjort tiltak i området etter annet lovverk, før fergeleie flyttes. Fylkeskommunens innspill er 
ikke fulgt i forhold til parkering på Krana. 

3. I områdeplanen er arealene på Krana regulert til friområde/båtopplag, men med privat 
eierform. I praksis har det stått båter gjennom hele vinteren, mens det har stått litt 
båthengere og biler der på sommeren. Området har aldri vært i bruk til friområde. En er 
heller ikke kjent med bakgrunnen for at formålet friområde ble valgt som reguleringsformål 
når områdeplanen ble utarbeidet. I planforslaget som er utarbeidet er det fergeleie med 
tilhørende fasiliteter på land inkludert parkeringsplass som er prioritert på Krana. Det er 
utfordringer med veisystemet og den trafikale situasjonen i Kolbjørnsvikområdet, men det 
er også store utfordringer med mangel på parkeringsplasser. Siden det alt er et større 
friområde i Kolbjørnsvik på Sletta, er det ikke prioritert å bruke arealene på Krana til dette 
formålet. En har heller valgt å regulere inn offentlige parkeringsplasser, som en da tenker 
både kan benyttes av brukere av fergen, friområde på Sletta, båtplassene i Kolbjørnsvik, 
brukere av bl.a. legesenteret og øvrige besøkende til Kolbjørnsvik. Merknaden fra plan- og 
naturseksjonen om at friområde skal være fremherskende i detaljreguleringsplanen er ikke 
imøtekommet.  

4. Reguleringsplanen sikrer en fremtidig bruk av området på Krana til bl.a. fergleie og 
parkering. Om og når et fergeleie ev. skal flyttes ut til Krana tar ikke planen stilling til.  
 
Sletta: 

5. På Sletta er det i all hovedsak eksisterende bruk av områdene som videreføres. 
Planforslaget har lagt opp til en reduksjon av formålet småbåtanlegg på land og i sjø, for å 
kunne etablere en liten badestrand. Denne vil bli liggende rett ved småbåtanlegget, men 
er tenkt som et område der små barn kan vasse litt, og ikke som en ny stor badestrand for 
soling og opphold på Sletta. Det bør settes ut badebøyer mellom områdene for 
småbåtanlegg og badeområde i sjø. Planen regulerer inn en oppgradert avkjørsel ned til 
Sletta, og parkeringsformål på en flate, som ligger i et nivå over Sletta. I tillegg er det tatt 
inn symbol for stenging av avkjørsel, med tilhørende rekkefølgebestemmelser.  

 
Kulturminnevern: 

6. En tar til orientering kulturminnvernseksjonen sitt overordnede syn vedr. flytting av 
fergeleie i forhold til de verdier som områdeplanen skal ivareta. 

a. I Kolbjørnsvik er det stor arealknapphet, og da særlig knyttet til parkeringsplasser. 
Det er alt et større friområde på Sletta på nesten 3 daa. I tillegg er det  
småbåtanlegg, fergeleie, legekontor m.m. i Kolbjørnsvik. For disse funksjonene er 
det svært begrenset med offentlige parkeringsplasser i området. En har derfor valgt 
å prioritere å få inn noen flere offentlige parkeringsplasser i området, og har 
prioritert å benytte store deler av arealene på Krana til dette, for å avhjelpe 
mangelen på parkeringsplasser. Mot vest blir eksisterende brygge videreført, med 



et grønnstrukturområdet på innsiden der det skal beplantes og settes ut benker. I 
bakkant av dette vil parkeringsplassene bli anlagt. Det er ca 1,3 daa som reguleres 
til parkeringsplasser, og derfor et relativt avgrenset område til dette formålet. Ideelt 
sett burde en slik parkeringsplass ligge enda mer skjult, men på bakgrunn av 
arealknappheten som er i området, og begrensede områder som er eid av de 
offentlige, vurderer en det som en riktig å benytte områdene på Krana til parkering 
og fergeleie.  

b. En tar til orientering kulturminnevernseksjonen sin vurdering av dagens fergeleie 
sin betydning som møteplass i Kolbjørnsvik. Bakgrunnen for å eventuelt flytte 
fergeleie til Krana i fremtiden er de arealkravene og fasiliteter, det vil kunne være 
behov for både på land og sjø, der det bl.a. er vurdert å legge til rette for et flytende 
fergeleie i fremtiden. Dette kan bli mer utfordrende å få til inne i Vika, enn ute på 
Krana. En er ikke uenig i at det vil være vanskeligere å definere Krana som et 
«møteplass» tilsvarende som i Vika, men en er også av den oppfatning at med en 
grønn promenade med benker og beplantning, og fasiliteter som ventebu mm kan 
Krana få en god funksjon som fergeleie.  

7. Selve utformingen av fergeleie, flytende/eller permanent, er ikke avklart, og det er dermed 
ikke tatt inn noen egne reguleringsbestemmelser om utforming av selve fergeleie. Det er 
regulert inn område for grønnstruktur, med rekkefølgebestemmelser om opparbeiding. 
Dette vil være med på å ramme inn parkeringsplassen sett fra sjøsiden. Fra veien vil 
boligen og hagen i Sperrevigveien 11 skjerme for mye av parkeringsplassen. Fra Sletta vil 
bolighus og bygninger i Sperrevigveien 13 skjerme for parkeringsplassen.  

 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 13.06.2016 
1. Fylkesmannen er ikke kjent med miljøverdier av regional eller nasjonal verdi som vil kunne 

bli skadelidende som følge av planforslaget. De 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 
å utredes og vurderes. Det må vurderes tilrettelegging for el-ferge, slik at en ikek planlegger 
på en slik måte at man ikke utelukker muligheten for fremtidig tilrettelegging, jf. bl.a. Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
 

Kommentar: 
1. Merknadene fra fylkesmannen tar til orientering, og det vises til planbeskrivelsen for 

utredning og vurdering av ulike tema som nevnes i innspillet. Det er tatt inn 
reguleringsbestemmelse med krav om at for ny bebyggelse skal ikke overkant gulv i 1. etg. 
være lavere enn kote +2,50 moh. En vurderer at planforslaget er utformet slik at det er 
mulighet for å legge til rette for el-ferge i fremtiden, med tilrettelegging av den tekniske 
infrastrukturen som kreves til et slikt tiltak.  

 
Statens vegvesen, brev av 07.07.2016 
1.  Viser til at Statens vegvesen opptrer som forvalter på riks- og fylkesvegnettet. I tillegg til 

dette har de fått tildelt sektoransvar innen ulike områder som trafikksikkerhet, universell 
utforming m.m. 

2. Området grenser ikke direkte til fylkesvegnettet, og de kan ikke se at endringene vil føre til 
store negative konsekvenser for kryss mellom kommunal veg og fylkesveg 211. 

3. Regulant oppfordres til å ha stort fokus på siktsoner i horisontal- og vertikalplan innad i 
planområdet og i kryssområdet til kommunal veg.  

4. Statens vegvesen mener at det bør settes av et stort areal til sykkelparkering som gir 
mulighet for etablering av sykkelparkeringshus.  

 
Kommentar: 
1. Tas til etterretning. 
2. Tas til etterretning. 



3. Avkjørsler er utformet og dimensjonert iht. Statens vegvesen sin håndbok N100. Det er 
regulert inn siktsoner og hensynssoner for frisikt i avkjørsler. Det er også tatt inn generelle 
bestemmelser om frisiktsonene.  

4. Det er ikke regulert inn eget område for sykkelparkeringshus, men de er lagt opp til å 
etablere sykkelparkering, fortrinnsvis under tak, innenfor området regulert til 
kollektivanlegg o_KA1. 

 
NVE, mail av 08.06.2016 
1. NVE har ikke behandlet saken da det ikke er signalisert at det er en konkret problemstilling 

det ønskes bistand med. Det vises til NVE sin sjekkliste vedrørende tema innenfor NVE 
sine forvaltningsområder.  

 
Kommentar 
1. Merknaden tas til orientering. 
 
Kystverket, brev av 13.06.2016 
1. Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 

fremkommeligheten i kommunens sjøområder krever tillatelse av kommunal 
havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27 første ledd. Eksempler på tiltak er 
etablering av brygger og fortøyningsinstallasjoner.  

2. Kystverket Sørøst har ellers ingen merknader til igangsetting av reguleringsarbeid. 
 
Kommentar: 
1. Merknaden tas til etterretning. Aktuelle tiltak vil bli søkt om etter havne- og farvannsloven.  
2. Tar stil etterretning.  
 
Fiskeridirektoratet, brev av 20.06.2016 
1. 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.  

 
Kommentar: 
1. Merknaden tas til etterretning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actieselskabet Kolbjørn, brev av 19.06.16 
1. Viser til at Kolbjørn har hatt sitt anløpssted inne i Kolbjørn siden fergen ble satt i drift i 1893, 

og en flytting av fergeleie vil være et betydelig inngrep i lokalmiljøet. Mener at kravet til UU 
kan løses med dagens plassering slik det tidligere er vist til. Hevder at det er entydig 
tilbakemelding fra passasjerer på Kolbjørn om å beholde dagens plassering. 

2. Mener det fremlagte planer vil påvirke de trafikale forhold og området som inneholder 
dagens fergeleie. Anmoder om at planområdet utvides til å inkludere eksisterende fergeleie 
og del av Sperrevigveien.  

3. Mener det varslede planarbeidet vil gripe inn i Kolbjørns drift, trafikale forhold i 
Kolbjørnsvik, parkeringsforhold, sikkerhet ved fergeleie osv. på en slik vesentlig måte at 
en mener man er forpliktet til å utarbeide en konsekvensanalyse etter gjeldende regler. 

 
Kommentar: 
1. Tar til orientering Actieselskabet Kolbjørn sitt syn. Reguleringsplanen sikrer kun areal for 

et fergeleie i fremtiden, dersom det skulle bli aktuelt å flytte det til Krana pga. ulike krav 
som må tilfredsstilles både på sjø og på land. Om og når fergeleie ev. skal flyttes er ikke 
avklart.  

2. Planforslaget som fremmes har ingen planer om nye tiltak i de områdene som planen 
foreslås utvidet med, og innspillet er dermed ikke imøtekommet.  

3. Kommunen har i oppstartsmøte 01.04.2016 avklart at planforslaget ikke utløser KU etter 
plan- og bygnignsloven og forskrift om konsekvensutredning.  

 
Elisabeth Bakke og Ståle Granerud 
1. Krever at flytebryggeanlegget utenfor Sletta tas ut av planen. Viser til at deler av områdene 

utenfor Sletta er regulert til ferdsel, i tillegg til offentlig småbåtanlegg og småbåthavn. Viser 
til at deler av område for ferdsel må endres til småbåtanlegg for å gjennomføre utbygging 
av flytebryggeanlegg.  

2. Mener at når det legges opp til ny regulering av sjøarealet utenfor Sletta, så står Arendal 
kommune fritt til å regulere bort nytt stort flytebryggeanlegg. Anbefaler sterkt kommunen å 
ikke tillate flytebryggeanlegg utenfor Sletta med følgende begrunning: 

a. Harmoni med områdeplanens formål. Mener et stort flytebryggeanlegg ikke passer 
inn i det historiske bildet, og formålsbestemmelsene om at områdeplanen skal sikre 
og til dels gjenopprette områdets historiske verdi.  

b. Forslag om badeplass/strand på Sletta er veldig godt, men legges badeplassen bak 
et stort flytebryggeanlegg vil vannkvaliteten forrige utsyn mot sjøarealer og 
bebyggelse på Norodden vil være fraværende.  

c. Mener at private aktører ville blitt nektet et slikt flytebryggeanlegg, og at private blir 
nektet selv små flytebrygger og utriggere i nevnte planområde. 

d. Mener etablering av stort offentlig flytebryggeanlegg vil svekke oppslutningen blant 
beboere som er omfattet av områdeplanen. Mener beboerne nektes mindre tiltak 
mens kommunen bygger stort. Kommunen bør gå foran og vise at den selv også 
respekterer at området Kolbjørnsvik ønskes bevart mest mulig historisk korrekt, og 
som den idyll det er.  

3. Viser til at Arendal Havn tidligere har argumentert med at det nye flytebryggeanlegget 
skulle dekke behov for båtplasser lokalt, og at det av den grunn ikke var behov for p-
plasser. Viser til vedlagt søkerliste der det fremgår at de fleste personene på venteliste 
ikke bor i gangavstand fra Sletta.  

4. Mener det er behov for parkeringsplasser på lik linje med alle andre bryggeanlegg av 
denne type, og at dette må være minst 0,5 p-plasser pr. båtplass. Legger til grunn at Krana 
ikke er anskaffet for å gi p-plasser til flytebryggeanlegg utenfor Sletta. Anleggelse av 
båtplasser vil også medføre økt trafikk i et allerede belastet område. Mener Kolbjørnsvik 
ikke er rett sted for å anlegge flytebryggeanlegg for personer som trenger bil for å komme 
til sin båtplass. 



5. Tilflotsrett: mener det er for liten plass til et nytt flytebryggeanlegg i det aktuelle området. 
Det må stilles krav om samme avstand mellom flytebryggene i Kolbjørnsvik som man 
opererer med ellers i kommunen.  

6. Det påpekes at undertegnede har en bryggeparsell innerst i bukta. Fra denne vil et 
eventuelt nytt flytebryggeanlegg ta vesentlige deler av utsikten til sjøarealer og bebyggelse 
på Norodden, og derfor forringer verdien av bryggeparsellen. Protesterer allerede nå som 
nabo mot eventuell byggesøknad om etablering av nytt flytebryggeanlegg.  

7. Krana: Mener det er positivt at kommunen v/Arendal Havn har sikret seg området Krana 
for offentlige formål og legger til rette for etablering av nytt fergeleie og fremtidig utvikling 
av fergetilbudet langs vannveiene i Arendal. Ønsker grøntarealer og sosiale soner. Er 
samtidig bekymret for store veiarealer og parkeringsplasser, og mener dette ikke er tiltak 
som vil understøtte Kolbjørnsviks idylliske og historiske preg. Savner også en utredning 
om hvilken virkning flytting vil ha for de trafikale utfordringer, herunder spesielt ved 
Sperrevigveien 1. Det vil være hensiktsmessig og utrede forskjellen på om «matebusser» 
skal kjøre inn på Krana området, da dette krever store områder for snuplass, eller stoppe 
og snu nede i Kolbjørnsvik.  

 
Kommentar: 
1. Område for småbåthavn er bortimot helt likt område som er avsatt til småbåthavn i 

områdeplanen. Avgrensningen er lik som i den omsøkte mindre endringen. Det området 
som ble utvidet mot nordvest var for å få med de ytterste delene av 7 utriggere. En 
reduserte samtidig et område for småbåtanlegg i nord, og endret dette til ferdsel. I tillegg 
har en tatt ut et område og regulert det til badeplass.  

2. Arendal Havn KF forholder seg til områdeplanen der det var regulert inn et område for 
småbåthavn med flytebrygge på Sletta, og fremmer på den bakgrunn en detaljert 
reguleringsplan som viderefører dette formålet. En forutsetter at vurderinger rundt formålet 
med områdeplanen vs. innregulering av småbåthavn ble vurdert i områdeplanen. Det vil 
være Arendal bystyre ved behandling av reguleringsplanforslaget for Krana-Sletta som tar 
stilling til om formålet fra områdeplanen kan videreføres i detaljreguleringsplanen.  

3. Planforslaget regulerer nå inn offentlige parkeringsplasser på Sletta og Krana.  
4. Områdeplanen hadde ikke krav om parkeringsplasser for småbåtanlegget. Det er nå tatt 

inn krav om 0,1 p-plass pr. båtplass og 1 HC p-plass for småbåtanlegget på Sletta. Det er 
nå regulert inn 2 offentlige parkeringsplasser innenfor planområdet som også kan benyttes 
av de som har båtplass i området.  

5. En gjentar kommentarer som ble gitt til merknader ifbm den mindre endringen som 
omhandlet dette forholdet. Planforslaget medfører ingen endring av bredden mellom 
eksisterende og planlagt flytebrygge som var tegnet inn på områdeplanen. Det er eksakt 
samme plassering det legges opp til ved etablering av flytebryggen. For Kulltangen 
bryggeanlegg er det gitt følgende tillatelsen etter havne- og farvannsloven: «Det tillates 
ikke fortøyd fartøyer i anlegget med større lengde enn 1/3 del av den totale avstanden til 
nærmeste land eller annen flytebryggekonstruksjon».  Tilsvarende tillatelse vil bli gitt til 
flytebryggeanlegget på Sletta. Størrelse på båter vil dermed bli fastsatt tilsvarende som for 
andre flytebrygger. 

6. Merknaden tas til orientering.  
7. Merknaden tas til orientering. Det vises til planforslaget og planbeskrivelsen om løsninger 

og konsekvenser knyttet til grøntanlegg, parkering, trafikkforhold m.m. Det er regulert inn 
rundkjøring på Krana med en diameter på 20 m. Det pågår mye utviklingsarbeid når det 
gjelder kjøretøy både ferger, busser, privatbiler. Bl.a. jobbes det med førerløse busser, jf. 
testbuss som ble vist frem under Arendalsuka. Pr. i dag må en gå fra Vikaveien dersom en 
har overgang fra buss til ferge. Det er ca 200 m til fergeleie på Krana. En antar at 
rutebussen fortsatt vil stoppe i Vikaveien.  

 
Bjørg Bøe, brev av 01.06.2016 
1. Mener at fergeleiet for Kolbjørn må beholdes der det er i dag som er selve «hjertet» i 

Kolbjørnsvik, der alle veier møtes. Ferjeleiet har vært på samme sted i over 120 år, og 



viser i denne sammenheng til at hensikten med områdeplanen for Kolbjørnsvik er å sikre 
og dels gjenopprette områdets historiske verdi.  

2. Området Krana bør tømmes for båter i opplag. Grøntareal med benker er viktig langs 
bryggekanten, og parkeringsplasser bør kunne leies ut/selges til legesenteret og/eller 
fastboende som ikke har egen parkeringsplass. 

 
Kommentar:  
1. Merknaden tas til orientering. Planforslaget legger opp til at fergleie kan flyttes i fremtiden.  
2. Alle båtopplagsplasser på Krana er nå sagt opp. Grøntareal og parkeringsplasser er 

regulert inn.  
 
Odd-Erik Dingsøyr og Beate Nielsen Dingsøyr 
1. Støtter planen. Mener at det er en fordel at Arendal Havn har kjøpt området på Krana slik 

at det kan bli et «ufarlig» område uten opplag, og forskjønnet, og et moderne fergeleie med 
tilrettelegging for sykkel, biler og der området også har lang strandsone med kveldssol. 
Mener at Arendal Havn er pådriver og fremtidsorientert ved å tilrettelegge for et moderne 
fergeleie, som er kort vei unna eksisterende fergeleie. Mener det er viktigst å beholde 
fergeavganger, ikke hvor fergeleiet alltid har vært, men hvor det kan driftes best mulig slik 
hverdagen til en innbygger i Arendal i 2016 er.  

2. Krana: Mener den helhetlige planen for området er mest positiv. Mener området trenger 
oppgradering. Viser til at barna ikke får lov å leke der når det var båtopplag, da en vurderte 
det som farlig. Viser også til at opplaget er ulykke- og brannfarlig. Det å få fjernet opplaget 
og forskjønne området vil gjøre at et nydelig areal blir tilgjengelig for alle innbyggerne. 
Mener det er flott at kommunen og Havnevesenet har sikret området, da dette muliggjør 
en helhetlig tenkning knyttet til et samlet kollektivanlegg, da man kan tilrettelegge for krav 
om moderne løsninger og universell utforming.  

3. Parkering: Som nærmeste nabo i Kolbjørnsvik mener de at det trengs en helhetlig plan for 
å imøtese situasjonen med sykler og biler. Mener det er et kaos av biler inne i Kolbjørnsvik 
og småveiene som fører dit. Legesenteret, småbåthavnene og Sletta trenger parkering. 

4. Fergeleiet: 
a. Viser til at 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 om på info.møte 
31.05.16 at de går i minus hvert år, og tærer på oppsparte midler. Viser til at 
Tromøyfergen allerede har vært konkurs. Dingsøyr håper at nytt fergeleie vil bidra 
til en fylkeskommunal støtte/engasjement av fergetrafikken for å ivareta langsiktig 
sikker og stabil drift. Det bør også utvikles et fergeleie som ivaretar eldre, små barn, 
folk med barnevogner og mennesker med funksjonshemning.  

b. Mener at for en «ordinær innbygger kan det også i dag være krevende å gå om 
bord pga. store høydeforskjeller pga. vannstanden. Viser til at de som nærmeste 
nabo til fergeleie har sett flere uheldige episoder med fergene, der private brygger 
er ødelagt og fergene har kræsjet med småbåter inne i Vikabukta. Mener Krana er 
større og bedre egnet for å kunne tilrettelegge for sykkelparkering, bilparkering, 
strøm, wc og ventebu, da området rundt eksisterende fergeleie fremstår som mye 
trangere og mindre og mer tettbebodd.  

5. Viser til at mange i Kolbjørnsvik mener at det vil dannes en mer trafikkfarlig propp ved 
deres hus i Sperrevigveien 1, og at de er bekymret for det. Likevel vurderer Dingsøyr at 
ved en gjennomføring av planen vil trafikksikkerheten øke nettopp her. Viser til at om 
dersom avkjørsel blir utvidet blir de bedre ut- og innkjørsel enn det er i dag. Ramser opp 
trafikksikkerhetstiltak som krappere fartsdempere og parkering forbudt skilt. Viser til at det 
er foreslått matebusser til fergen, og at disse kan stoppe innerst i Kolbjørnsvik. Ved 
utbedring av sikt med ny vei ut fra Krana, fartsdempere, speil mm ser de frem til at planen 
gjennomføres.  

6. Sletta: synes planene om parkering og bom er flott. Sandstrand er flott på dette området 
for rekreasjon, ev. badetrapp fra brygge. Flytebrygge mener de tar for mye av 
vannspeilet/arealet, og behov for båtplass for beboere med adr. 4816 Kolbjørnsvik bør 



sjekkes opp. Det er ikke sikkert at beboere på Sandvika og Nyskogen ønsker båtplass i 
Kolbjørnsvik, og dermed er det mulig at behovet for flytebryggen bortfaller.  

 
Kommentar: 
1. Merknadene i punkt 1-5 tas til etterretning. Dingsøyr støtter formålet med planforslaget, og 

de argumenter som fremmers samsvarer med de argumenter som ligger til grunn for at 
Arendal Havn KF har inngått avtale om kjøp av arealet på Krana.  

2. Vedr. Sletta tas merknaden om bom, parkering og sandstrand til etterretning. Vedr. 
småbåthavn ønsker Arendal Havn KF å opprettholde formålet fra områdeplanen om 
flytebrygge i området.  

 
Hisøy Legesenter, brev av 29.05.16 
1. Viser til at Hisøy legesenter er det største allmennlegesenteret i Arendal kommune. I 

Skrivergården i Kolbjørnsvik holder legesenteret med 6 leger til, i tillegg til 2 
fysioterapeuter, 3 psykologer og 1 psykiater. Det er daglig 150-200 pasienter til Skriver 
gården. En del kommer med Kolbjørn, en del med bil og noen med sykkel. Pasienter klager 
over parkeringsproblemer, og det finnes ingen sykkelparkering på brygga. En del 
bevegelseshemmede kvier seg for å ta Kolbjørn pga. høydeforskjell mellom brygge og båt.  

2. Legesenteret ser det som en stor fordel at Kolbjørn i fremtiden på ulike måter får tilrettelagt 
forholdene slik at dette utmerkede kollektive transporttilbudet opprettholdes. Mener det er 
en stor fordel at fergeleiet blir gjort flytende slik at ombordstigningen forenkles for 
bevegelseshemmede. Videre er det en stor fordel at parkeringsmulighetene bedres for 
Kolbjørns passasjerer. Mener avgiftsparkering bør unngås, da dette vil medføre økt press 
på eksisterende avgiftsfrie plasser foran legesenteret. Et leskur savnes, likeså 
sykkelparkering. Mener flytting av fergeleie gjør Kolbjørn mindre sårbar for problemer 
vinterstid. Strømtilgang kan også være en fordel.  

3. Mener det må vurderes om 100 m lenger gangavstand til ferga fra Kolbjørnsvik brygge vil 
kunne medføre at trafikken reduseres, at Kolbjørn virker mindre synlig eller mindre 
tilgjengelig. Mener det også vil bli mer tungvint å kjøre noen til brygga for at de skal ta 
ferge. Stiller spørsmålstegn ved om det kanskje blir stor trafikk inn Sperrevigveien.  

4. Viser til at den største utfordringen er brøyting, og holde fergeleiet snøfri og strødd. Skriver 
at kommunal brøyting er begrenset og kommer lang ut på dagen, og at legesenteret bruker 
flere titusener hver vinter for å brøyte hele brygga i Kolbjørnsvik. Skal man flytte fergeleiet 
m man ha asfaltert vei frem til ferga og effektiv brøyteberedskap. Mener det må være 
parkeringsforbud om natten, eller annen regulering slik at snøen kan ryddes. Hvis ikke 
dette kan gjennomføres er kanskje ombygging av dagens fergeleie en mulighet. Tomten 
på Krana kan fremdeles benyttes til parkering for Kolbjørns passasjerer.  

 
Kommentar: 
1. Beskrivelsen av virksomheten i Skrivergården tas til orientering. Planforslaget hjemler de 

tiltakene som legesenteret beskriver er mangelfullt i Kolbjørnsvik, nemlig p-plasser, 
sykkelparkering og et universelt utformet fergeleie. 

2. Merknaden tas til orientering. En av hovedbegrunnelsene er at det er totalt sett større areal 
og bedre egnede arealer på land og i sjø for å kunne etablere et UU fergeleie, med 
parkering for biler og sykler, ventestur, toalett m.m på land. Organisering av p-plassene er 
ikke avklart, og blir ikke hjemlet i en reguleringsplan, kun at det er offentlige p-plasser.  

3. Det er ikke gjennomført noen nærmere undersøkelser i forhold til de punktene som 
påpekes i punkt 3. Det er mange ulike scenarier, og både type ferge, samarbeid buss/ferge, 
frekvens på ferger osv. vil kunne ha betydning for om en vil benytte ferge i fremtiden.  

4. Planforslaget regulerer kun inn arealer med ulike formål, og styrer ikke f.eks. brøyting av 
et område.  

 
Kolbjørnsvik Vel 
1. Flytting av fergeleiet: Viser til at Kolbjørn alltid har hatt sitt fergeleie inne i Kolbjørnsvik, og 

at styret i Kolbjørnsvik Vel og de fleste av medlemmene mener at fergeleiet hører hjemme 



innerst i Kolbjørnsvik – uansett utforming av fergeleiet. Argumenter mot flytting av 
fergeleiet: 

a. Flyttes fergeleiet noen hundre meter kan dette være nok til at mange heller velger 
buss eller kjører bil da avstand er viktig for brukerne. 

b. 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.  

c. Ved å flytte fergeleiet og opprette p-plasser på Krana vil dette øke trafikken inn i 
den smale starten på Sperrevigveien, som allerede er en propp i dag. Særlig barn 
og ungdom på sykkel og løpende ned bakken inn Sperrevigveien for å rekke ferga 
vil være særlig utsatt. Viser til at Sletta flere dager i uka brukes av skolen og 
barnehager, og at disse må passere dette uoversiktlige punktet, og at dette ikke blir 
mindre oversiktlig med kraftig økning av biler inn og ut av denne proppen.  

d. Mener det blir lite trivelig å stå og vente på ferga ytterst på Krana store deler av året 
og at velforeningen ser for seg at det kan bygges et fint venteskur innerst i Vika. 

e. Mener dagens fergeleie er oversiktelig, og Kolbjørn er med å holde «ro og orden» 
i Vika – foreldre synes det er trygt å sende barn og ungdom med ferga. Dersom 
ferga flyttes 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, da 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 fastboene, besøkende til legesenteret, båtfolk og de som skal reise med Kolbjørn, 
men ser ikke at noen betalingsplasser på Krana vil kunne dekke dette behovet.  

3. Sletta: Viser til at Sletta er en mye brukt møteplass for folk i Kolbjørnsvik. Biltrafikk er et 
problem, da mange som har båtplass velger å kjøre ned og parkere på friområdet. En bom 
rett etter innkjøring vil være til god hjelp. Viser til at velet i lengre tid har forsøkt å få skilting 
på den lille p-plassen. Viser til at områdeplanen åpner for å utvide antall båtplasser på 
Sletta ved å legge ut enda en flytebrygge. Dette stiller velet seg sterkt kritisk til da flere 
båtplasser vil føre til mer trafikk i et allerede sterkt belastet område, og flere biler skal 
passere «proppen» ved innkjøring i Sperrevigveien. Er også kritisk til om p-plasser på 
Krana vil dekke behovet når det er flere brukere her, og om det vil være aktuelt å betale 
for p-plassen når en skal være på sjøen hele dagen. Viser til info.møte hvor det ble sagt at 
er mangel på båtplasser og at det derfor må lages flere. Dette stemmer ikke..Bor en på 
Sandvika kan en like gjerne kjøre til Kokkeplassen for båtplass som til Kolbjørnsvik.  

4. Krana: Velet vedlegger et kart med alternativt forslag til hvordan «Krana» kan utformes. 
Viser til at når man kommer sjøveien til Kolbjørnsvik er Krana ruvende, og velet er opptatt 
av at krana skal være mest mulig grønn og ikke ende opp som en eneste stor asfaltert 
plass der bilen står i sentrum.  

 
Kommentar: 
1. En tar merknaden fra velforeningen til orientering. Planforslaget legger opp til å kunne 

etablere fergeleie på Krana i fremtiden, og innspillet er således ikke tatt til følge.  
a. Fergeleie på Krana vil være ca 130 m lenger ute enn dagens fergeleie innerst i 

Vika. En er av en oppfatning at dette er en liten tilleggsavstand å gå/sykle.  
b. Merknaden vedr. parkering tas til orientering. Parkeringsløsning tas ikke stilling til i 

reguleringsplanen. Planforslaget regulerer kun inn off. parkeringsplasser. 
c. Merknaden tas til orientering. Det vises til kap. 6.6 vedr. trafikk, trafikksikkerhet og 

trafikkavvikling. 
d. Merknaden tas til orientering. Det er alle fasiliteter som skal løses ved et 

fremtidsrettet fergeleie, som har medført at Arendal Havn ønsker å sikre arealet på 
Krana til dette formålet i fremtiden. Enkelte elementer kan la seg løse ved dagens 
fergeleie, som ventebu, med en løsning med alle elementer vurderer en til best å 
la seg løse på Krana. Her vil det også bli oppført ventebu som vil gjøre at det blir 
triveligere å stå her og vente på fergen.   



e. Tar til orientering velforeningens syn på barn- og unges bruk av fergen. En vil 
påpeke at fergeleie på Krana vil ligge kun 130 m lenger ute enn dagens fergeleie. 
Det vil også være synlig fra store deler av Kolbjørnsvik.  

2. Det er på bakgrunn av parkeringsutfordringene en har i Kolbjørnsvik en har valgt å regulere 
inn p-plasser på Krana. Dette vil naturlig nok ikke løse alle parkeringsutfordringer i 
Kolbjørnsvik, men vil kunne avhjelpe noe på situasjonen en har i dag.  

3. Merknaden fra velet tas til orientering. Formålene i områdeplanen på Sletta er i all 
hovedsak foreslått videreført i detaljreguleringsplanen. Dette innebærer at Sletta 
videreføres som friområde, og småbåtanlegget med flytebrygge også videreføres. Det blir 
Arendal bystyre ved behandlingen av planen som må avklare om disse formålene kan 
videreføres i detaljert reguleringsplan. Det er nå regulert inn stenging av avkjørsel med 
rekkefølgebestemmelse, og offentlig p-plass med bestemmelse om at det er forbud mot 
hengere og båtopplag.  

4. Planforslaget foreslår fergeleie på Krana, og det alternative forslaget fra velet er dermed 
ikke fulgt i sin helhet. Det er likevel regulert inn et område for 
grønnstruktur/strandpromenade mot vest, og parkeringsareal med mulighet for 22 p-
plasser. 

 
Ole M. Kristiansen  
1. Mener at parkering langs nedre deler av Sperrevigveien er helt ute av kontroll, så lenge 

det ikke finnes skilting er alt tillatt, og det kan bl.a. bli alvorlige problem med utrykning ved 
brann. Mener det er problematisk at man ikke har oversikt over møtende trafikk, spesielt 
når det er biler parkert på begges sider. Skilting må tas på alvor. 

2. I «Blindtarmen» er det en offentlig p-plass for ca 5-6 biler, hvor det normalt står biler 
tilhørende fastboende, og flere av disse i månedsvis. Dersom disse skal fungere som 
forutsatt (dvs. ikke som p-plass for bil nr. 2. el. 3) må det skiltes med begrenset opphold. 
Anbefaler mer og fornuftig skilting. 

3. Viser til at på øvre del av Sletta er det laget en slags parkeringsplass. Her er det fritt fram 
for lagring av alt mulig, og her står traktorer med tilleggsutstyr og div. hengere. Plassen er 
i tillegg utformet slik at det er vanskelig å komme ut igjen, selv ved normale 
parkeringsforhold. Mener at dersom nedkjøringen til Sletta skal legges helt i nabogrensen 
mot vest, frigjøres areal slik at et fornuftig parkeringsareal kan anordnes. Det kan f.eks 
løftes opp i veinivå, slik at innkjøring blir enkel. Må skiltes slik at p-plassene blir brukt slik 
det var tiltenk. 

4. Omtaler også livsfarlig avkjøring til Kulltangen, som Kristiansen mener enkelt kan utbedres.  
 
Kommentar: 
1. Merknaden tas til orientering. En reguleringsplan styrer ikke skilting. Planforslaget 

regulerer inn offentlige p-plasser på Krana, slik at det blir flere off. tilgjengelige p-plasser i 
Kolbjørnsvik.  

2. Se kommentar i punkt over. 
3. En har flyttet avkjørsel til Sletta noe, men har i hovedsak regulert inn allerede opparbeidet 

p-plass som offentlig p-plass i område o_P4. Det er også tatt inn i bestemmelsene at 
området ikke kan benyttes til båtopplag eller lagring av tilhengere. Reguleringsplanen 
styrer ikke skilting.  

4. Planforslaget legger ikke opp til noen endringer på selve Sperrevigveien, eller veien til 
Kulltangen.  

 
Grete og Åge Olsen, brev av 16.06.2016 
1. Viser til at de blir veldig berørt pga at de er nærmeste nabo til Krana og veien til Krana 

tilhører de. 
2. Viser til at de i utgangspunktet var negative, men har snudd om og ser fordelene med den 

nye reguleringsplanen. Viser til at båtopplaget som har vært i området har vært en 
brannbombe med diesel og bensin, mer eller mindre farlige krybber, flagrende 
presenninger og strøm om bord uten ettersyn. Mener at reglene om opplag ikke er fulgt og 



dette skjer i et vernet område med gammel trehusbebyggelse. Viser også til at det aldri har 
blitt ryddet på Krana hverken sommer eller vinter. Ved at opplag skal opphøre unngår en 
også mye tungtransport av store kranbiler ved ut og oppsetting av båter.  

3. Mener at med få parkeringsplasser på Sletta og krana kan det settes opp stopp forbudt 
skilt fra Kolbjørns nåværende ferjeleie og bort til Sletta. Disse parkeringene skaper fare for 
barn og trøbbel for all annen trafikk som for eksempel brøyting.  

4. Mener det burde tas hensyn til vanskelighetene med om bord og ilandstigning fra Kolbjørn 
og Skilsøy-ferja. Rullestolbrukere og andre med funksjonshemming bør ta hensyn til når 
ferje/ferjeleiesaken skal bestemmes. Mener det er helt uansvarlig slik det er i dag hvor man 
til tider må klatre om bord.  

5. Ser frem til en forskjønning av området slik at dette kan bli et samlingssted i Vika.  
6. Viser for øvrig til innhold i møter vedr. privat avtale og avståelse av grunn.  
 
Kommentar: 
1. Tar merknaden til orientering. Ser at de som nærmeste nabo er de som blir aller mest 

berørt av planforslaget. 
2. Merknaden tas til orientering. Alle båtopplagsplassene er nå sagt opp, men har sett at de 

punktene som blir påpekt av Olsen har vært en utfordring med båtopplagsplassene på 
Krana.  

3. Reguleringsplanen regulerer inn offentlige parkeringsplasser på Krana. Reguleringsplanen 
styrer ikke skilting i et område. 

4. Et universelt utformet fergeleie trenger arealer både på land og i sjø, og dette er en av 
hovedgrunnen til at en på sikt ser at dette best kan løses på Krana.  

5. Tas til orientering.  
6. Det er nå inngått privat avtale mellom Olsen og Arendal Havn KF vedr. avståelse av grunn 

for å bedre avkjørselsforholdene til Krana.  
 
Guri Hoel og Hallstein Møller-Pettersen 
1. Flytting av fergeleie: Viser til at fergeleiet har hatt sin naturlige plass der veiene møtes 

innerst i Kolbjørnsvik, og å flytte fergeleie ytterst ut på Krana kan vise seg å være et 
feilgrep. Avstand er viktig for brukerne og selv om fergeleiet flyttes bare 100 m kan dette 
være nok til at mange heller kjører til byen når de må betale for parkering likevel. 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 ytterst 
på Krana de vinden tar godt når det blåser.  

2. Viser til at behovet for p-plasser i området er stort både for boliger, for eksisterende 
flytebrygge på Kulltangen og på Sletta og for legesenteret. Spesielt på vinteren med snøfall 
er det kaos. 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. Ber som nærmeste nabo 
om at det blir en sone mellom biloppstillingsplass og gjerde/husvegg for å utføre 
vedlikeholdsarbeid. Mot sjøen bør det avsettes mest mulig til friområde slik at ikke 
Kolbjørnsvik ikke framstår som en stor parkeringsplass når en kommer sjøveien. Belysning 
av området må gjøres på en slik måte at det passer med den historiske bebyggelsen i 
området. Lyspunkter må også plasseres slik at de slipper flomlys i hagen og på brygga.  

3. Viser til at Sletta er mye i bruk, og at det er utfordring med biltrafikk til området da det 
parkeres på friområdet. Ønskelig med bom. Viser til at områdeplanen legger opp til å utvide 
antall båtplasser ved å legge ut en flytebrygge til. Mener dette vil medføre økt trafikk, og at 
selv om en bor i nærområdet må en kjøre for å ta med utstyr. Mener at selv om det legges 
opp til p-plasser på Krana er det usikkert hvor stort behov dette dekker, og om folk er 
interessert i å betale. Mener også at det er synd om vannspeilet foran den gamle 
bebyggelsen i området blir liggende bak flytebrygger. Stiller spørsmål om hva 
riksantikvaren sier til en slik gjenbygging. Det stilles også spørsmål til behovet for 



båtplasser, og mener det blir trangt. Hevder at det ikke er begrensninger på båtplasser på 
eksisterende flytebrygge, og at ny flytebrygge vil gjøre det svært trang å manøvrere til 
eksisterende flytebrygge for alle de som har båtplasser på private brygger på 
naboeieneommene.   

 
Kommentar: 
1. En tar merknaden fra Hoel/Møller-Pettersen til orientering. Planforslaget legger opp til å 

kunne etablere fergeleie på Krana i fremtiden, og innspillet er således ikke tatt til følge. 
Fergeleie på Krana vil være ca 130 m lenger ute enn dagens fergeleie innerst i Vika. En er 
av en oppfatning at dette er en liten tilleggsavstand å gå/sykle. Det er ikke fastsatt når 
fergeleie ev. skal flyttes. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse. Det vises til kap. 6.6 
vedr. trafikk, trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Det planlegges å oppføre ventebu på 
Krana. 

2. Det er foreslått offentlig parkeringsplass på Krana. Langsmed grensen mot gnr./bnr. 307/55 
er det regulert inn en sone for turveg. I området som er regulert til kollektivanlegg er det 
tatt inn en byggegrense mot eiendommen, slik at det ikke kan oppføres tiltak helt inn mot 
eiendomsgrensen. Det er regulert inn et område for grønnstruktur mot sjøen i vest. 
Belysning styres ikke gjennom reguleringsplan.  

3. Det er nå regulert inn bom ned til Sletta, og knyttet rekkefølgebestemmelse til etablering 
av denne i forhold til etablering av småbåtanlegg. Det reguleres nå inn mulighet for flere p-
plasser på Krana, da dette har vært etterspurt i Kolbjørnsvik, og så vil erfaringen med 
bruken av disse plassene vise seg. Områdeplanen var gjennom en grundig planprosess, 
der en forutsetter at forholdet til det bevaringsverdige området ble vurdert.  Arendal Havn 
KF ønsker å opprettholde formålet fra områdeplanen om flytebrygge i området. Det er ikke 
korrekt at det ikke er begrensning på båtstørrelse på eksisterende flytebrygge, dette er det 
satt begrensninger på i tillatelsen etter havne- og farvannsloven. Ferdsel til eksisterende 
brygger er dermed ivaretatt.  

 
Harald Marrable 
1. Anmoder om at planområdet utvides til å inkludere det eksisterende fergeleiet og del av 

Sperrevigveien. Viser til at planen ikke bare omfatter etablering av fergekai med tilhørende 
fasiliteter, men like mye om flytting av et fergeleie som har vært i bruk i mer enn 130 år. 
Mener følgelig at det må gjennomføres konsekvensanalyse hvor begge plasseringer 
utredes, og at utredningen må vurdere konsekvenser for både prissatte tema og ikke 
prissatte tema. Fergeleiet må kunne møte dagens og framtidige krav, og skisseløsninger 
m prisoverslag bør utformes for begge plasseringer. Fergekai i Vika vil f.eks. muliggjøre 
langt flere p-plasser på Krana enn de foreslåtte plassene. Is og ruskevær bør vurderes, og 
hvilken plass det er lettest å manøvrere på og ligge på under vanskelige forhold.  

2. Innkjøring til Krana via Sperrevigveien (mellom husene) er svært trang og vanskelig særlig 
på vinterstid. En forutsetning for Krana er at dette problemet løses og følgelig bør stedet 
uansett være en del av planområdet.  

3. Av ikke prissatte tema nevnes følgende tema: 
a. Vika som det naturlige midtpunkt i Kolbjørnsvik som fungere som uformell 

møteplass for alle, der det er trygghet i å se og bli sett. Et fergeleie på Krana vil 
ikke ha denne kvaliteten, og Vika vil svekkes vesentlig ved en flytting.  

b. Det må ikke undervurderes at folk bruker ferja ut fra en (samfunns) bevissthet om 
at ferja må opprettholdes og støttes. Ferge i Vika gir felles identitet og lojalitet, ikke 
sikkert dette vil komme ferge på Krana til gode. 

c. Viser til turister som tar turen over og hvor mye av kvaliteten ligger i å passere den 
verneverdige bebyggelsen og lande foran Skrivergården i Vika.  

 
Kommentar: 
1. Det er ikke planlagt nye tiltak hverken på eksisterende fergeleie, eller for innkjøringen til 

Sperrevigveien, og planområdet er derfor ikke utvidet. Kommunen har vurdert om 
planforslaget utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om 



konsekvensutredninger. Kommunen konkluderer at planforslaget ikke utløser slikt krav, 
noe som fremkommer av referat fra oppstartsmøte. Innspillet om å utarbeide en 
konsekvensanalyse er dermed ikke imøtekommet. Reguleringsplanen sikrer en fremtidig 
bruk av området på Krana til bl.a. fergleie og parkering. Om og når et fergeleie ev. skal 
flyttes ut til Krana tar ikke planen stilling til. Sammenligning av lokaliseringen i Vika vs. 
Krana i forhold til skisseløsning med prisoverslag m.m. er derfor ikke vurdert eksplisitt i 
planforslaget. Bakgrunnen for at Arendal Havn KF har kjøpt området på Krana er at de 
totalt sett har vurdert at dette er et mer fremtidsrettet fergeleie i forhold til arealer på land 
og i sjø, mulighet for p-plasser, UU, m.m.  

2. Det legges ikke opp til endringer på innkjøring til Sperrevigveien. En viser til 
planbeskrivelsen kap. 6.6, der forholdene vedrørende trafikk, trafikksikkerhet og 
trafikkavvikling blir omtalt.   

3. En tar til orientering Marrable sin beskrivelse av ikke prissatte tema. Dette er tema som må 
vurderes når det blir aktuelt å vurdere om fergeleiet faktisk skal flyttes.  

 
 

 
 
 
 


