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Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Krana- Sletta med plankart og bestemmelser datert 12.12.2017 
legges ut til offentlig ettersyn, med følgende endring:  
 

 Byggegrensen i B2 blir som i områdereguleringsplanen 

 Bestemmelsen pkt. 3.01, setningen om at «Verandaer, balkonger og terrasser skal 
utformes i et nøkternt omfang og i tråd med bygningenes og områdets egenart.» 
endres til Verandaer, balkonger, altaner og terrasser over bakkenivå, skal unngås.» 

 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 02.05.2018 sak 18/66 
 
Møtebehandling 
 
Representant Nina Jentoft (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 
Forslag til reguleringsplan for Kran – Sletta avvises med unntak av byggeområde B1 og B2, 
P1, S3 og S4 samt adkomstvei. Dette området legges ut til offentlig ettersyn med 
rådmannens alternativ til bestemmelser for B1 og B2. 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag falt – enstemmig. 
 
Endringsforslaget fra Nina Jentoft, Ap, ble vedtatt med 5 (Ap 2, V 1, SV 1, KrF 1) mot 4 (H 2, 
PP 1, FrP 1) stemmer. 
  
 
Kommuneplanutvalget vedtak  
Forslag til reguleringsplan for Kran – Sletta avvises med unntak av byggeområde B1 og B2, 
P1, S3 og S4 samt adkomstvei. Dette området legges ut til offentlig ettersyn med 
rådmannens alternativ til bestemmelser for B1 og B2. 
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Saksbehandler Nora Moberg Lillegaard 

  

Utvalg Møtedato 

Kommuneplanutvalget  02.05.2018 

 
   

Krana- Sletta, forslag til detaljreguleringsplan 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Krana- Sletta med plankart og bestemmelser datert 12.12.2017 legges ut 
til offentlig ettersyn, med følgende endring:  
 

 Byggegrensen i B2 blir som i områdereguleringsplanen 

 Bestemmelsen pkt. 3.01, setningen om at «Verandaer, balkonger og terrasser skal 
utformes i et nøkternt omfang og i tråd med bygningenes og områdets egenart.» endres til 
Verandaer, balkonger, altaner og terrasser over bakkenivå, skal unngås.» 

 
 
Vedlegg 
1. Kart og flyfoto 
2. Forslag til plankart 
3. Forslag til reguleringsbestemmelser 
4. Planbeskrivelse 
5. Merknader 
6. Forslagsstillers oppsummering av merknader m. svar 
7. Illustrasjonsplan 
8. Rapporter om elektrisk ferjedrift m. vedlegg 
9. Presentasjon fra Actieselskapet Kolbjørn 
10. Notat jf vedtak i kommuneplanutvalget 18.04 
 
 

Sammendrag 

Saken har vært til befaring og behandling i Kommuneplanutvalget 18. april. Befaringen ble 
gjennomført, men behandlingen ble utsatt til møtet 2. mai. 
Rådmannen har lagt ved et notat som gir bedre informasjon om brøyting, gir et alternativ til endring 
av bestemmelser dersom en skulle ønske å legge til rette for ny bolig i B2, og hvor mange som 
sokner til de to alternative plasseringene av ferjeleiet. 
 
Arendal havn KF har kjøpt eiendommen «Krana» i Kolbjørnsvik, med formål om å sikre sjønære 
offentlige arealer for fremtiden.  
Som del av ATP-prosjektet i Arendalsregionen vurderes det for tiden hvordan ferjetilbudet kan 
integreres i det samlede kollektivtilbudet. Ferjer bør i fremtiden ha elektrisk drift og kunne tilpasses 
krav om universell utforming. Det bør også legges bedre til rette for trygg sykkelparkering ved 
ferjeleiene, og mulig korrespondanse med buss.  
 
Eksisterende ferjeleie i Kolbjørnsvik gir lite muligheter for en slik utvikling, mens arealene på Krana 
er godt egnet i denne sammenheng.  
Hovedutfordringene i saken: 
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 Oppstartsmeldingen utløste mange negative bemerkninger knyttet til flytting av ferjeleiet. 
Ferja Kolbjørn med sine regelmessige avganger er et viktig miljøskapende element i Vika, 
som mange mener ikke kan gjenskapes ute på Krana.  

 Flytebrygge utenfor Sletta har også utløst negative bemerkninger i det man mener den vil 
beslaglegge for mye av sjøarealene. 

 Byggegrensen i B2 er ikke i tråd med intensjonen bak byggegrensen i 
områdereguleringsplanen. 

 
Rådmannen legger avgjørende vekt på at det må legges bedre til rette for å beholde ferjene som 
fremtidig transportform. Sjørelatert transport er en viktig del av vår kulturarv, som bør videreføres 
og styrkes, selv om uttrykk og form varierer med de ulike tider og behov. I følge rapporten 
«Mulighet for nytt og miljøvennlig fergemateriell i Arendal og øyene rundt» er det dessuten langt 
mer miljøvennlig å ha transporten til vanns.  
 
Planforslaget vil bidra til at ferjedrift kan videreutvikles slik at tilbudet blir mer brukervennlig og 
dermed mer attraktivt. 
Rådmannen kan derfor anbefale at Kommuneplanutvalget vedtar å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn. 
 

Bakgrunn for saken 

Planforslaget er fremmet av rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co AS på vegne av Arendal Havn 
KF.  
Formålet med planarbeidet er å sikre offentlige arealer for fremtiden, der det kan etableres et lokalt 
trafikknutepunkt for å understøtte fergetrafikken med et flytende fergeleie, venteskur, 
strandpromenade/grønnstruktur og parkeringsplasser for bil og sykkel på eiendommen kalt Krana. 
På Sletta er formålet å stenge området for biltrafikk, etablere en liten badestrand og å bygge 
flytebrygge for småbåthavn.  I tillegg er det foreslått lagt til rette for en ny bolig på eiendommen ved 
sjøen like nedenfor avkjørselen til Krana.  
Området som foreslås regulert er totalt ca. 15 daa, hvorav ca. 7 daa omfatter arealer i sjø. 
 
Aust-Agder fylkeskommune har fått utarbeidet rapporten «Mulighet for nytt og miljøvennlig 
fergemateriell i Arendal og øyene rundt», datert 10. mai 2016, med diverse vedlegg. Fylkestinget 
fattet følgende vedtak i møte 14.06.2016: 

 
1. «1. Fylkestinget tar rapport om el-ferje datert 10. mai 2016 til etterretning.» 
2. I tråd med samarbeidsavtalen med Arendal kommune videreføres arbeidet med å 
oppgradere ferjeanløpene for å bedre tilbudet til de reisende og legge til rette for 
innfartsparkering for sykkel/el-sykkel ved fergeleiene. Fylkestinget er positive til at Arendal 
havn/Arendal kommune søker og tildeles midler fra Enova for å kunne tilpasse seg og 
tilrettelegge fergeanløpene med bl.a. landstrøm.» 
3. På bakgrunn av at dagens fergeselskap ønsker å videreføre dagens drift, avventer 
fylkestinget å ta ansvar for ferjedriften gjennom en ny anbudsprosess. Ferjedriften settes 
ikke ut på anbud nå. 
4. Det inngås et takstsamarbeid med dagens fergeselskap som åpner for bruk av busskort 
og fellesbillett innenfor EØS’s regelverk. Barn og ungdom prioriteres. 
5. Som del av ATP-prosjektet i Arendalsregionen vurderes det hvordan ferjetilbudet kan 
integreres i et samlet kollektivtilbud.» 
 

Det ble varslet oppstart av planarbeid i brev datert 23.05.2016, med frist for merknader satt til 
20.06.2016. Det ble avholdt åpent møte på Hisøy skole 31.05.2016.  
Under følger oppsummering av merknadene med en kort kommentar:  
 

Merknader, kort oppsummert 

Aust-Agder fylkeskommune, e-post datert 17. juni 2016: 
Et eventuelt nytt ferjeleie på Krana vil ligge ca. 150 m lenger ut i vika enn dagens leie, noe som 
etter deres mening vil redusere dekningsområdet og gi dårligere tilgjengelighet for en del brukere.  
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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.  
Plan- og naturseksjonen er positiv til de tiltak som signaliseres for Sletta, herunder stengsel for 
nedkjøring og etablering av badestrand. 
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. 
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 møtes og på den måten gir liv 
til området. Denne verdien som treffsted er det trolig ikke like lett å etablere ytterst på Krana.  
 
Rådmannens kommentar: Dersom det skal oppnås en mer effektiv og fremtidsrettet ferjetrafikk, må 
arealene for anløpene være bedre egnet enn i dag. Formålet friområde er ikke fremherskende i 
planforslaget, men det legges til rette for noe uteopphold.  
Rådmannen mener det vil være mulig å gjenskape noe av ferjeleiets miljøkvaliteter på Krana 
forutsatt at deler av området gjøres «grønt», og egnet for opphold utover det å vente på ferja.  
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 13.06.2016: 
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, og vurderes i tilstrekkelig grad, herunder bl.a. barn og unges interesser, landskap, universell 
utforming, samt ROS-analyse. De ber også om at det vurderes tilrettelegging for el-ferger. Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
 
Rådmannens kommentar: Relevante og aktuelle tema er gjort rede for i planbeskrivelsen, og det 
foreligger risiko- og sårbarhetsanalyse. Det vil bli muligheter for el-ferjer i fremtiden, med 
tilrettelegging for lading. 
 
Statens vegvesen, brev datert 07.07.2016:  
Området grenser ikke direkte til fylkesvegnettet og de kan ikke se at endringene vil føre til store 
negative konsekvenser for kryss kommunal veg og fylkesveg 211. De vil oppfordre regulant til å ha 
stor fokus på siktsoner i horisontal- og vertikalplan innad i planområdet og i kryssområdet til 
kommunal veg. Ulykkesanalyser viser at antall ulykker og omfanget av disse kunne vært redusert 
dersom trafikantene hadde sett hverandre. Tilslutt skriver de at det bør settes av et stort areal til 
sykkelparkering som gir mulighet for etablering av sykkelparkeringshus. 
 
Rådmannens kommentar: Siktsoner er ivaretatt i plankart og bestemmelser.  
Det er ikke regulert inn eget område for sykkelparkeringshus, men det er lagt opp til å etablere 
sykkelparkering, fortrinnsvis under tak, innenfor området regulert til kollektivanlegg o_KA1. Krysset 
mot Sperrevigveien er utbedret med forsvarlige siktsoner, men veien forbi Sperrevigveien 1 kan 
ikke breddeutvides, og er fortsatt en utfordring.   
 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, brev datert 17.06.2015 og e-post datert 8. juni 2016: 
Først gir de informasjon om at de fra nå av ikke vil behandle detaljreguleringsplaner med mindre 
det går frem at kommunen ønsker bistand med en spesiell problemstilling. Det gis deretter generell 
informasjon ang. flom, erosjon og skred.  
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. 
 
Kystverket Sørøst, brev datert 13.06.2016: 
De gjør oppmerksom på at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i 
sjøområder krever tillatelse av havnemyndigheten. De har ingen merknader til igangsetting av 
reguleringsarbeid. 
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Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Rådmannen forutsetter at havnevesenet selv er kjent 
med sikkerhet og fremkommelighet i sjøområder, og tar hensyn til det når de skal planlegge og 
bygge tiltak.  
 
Fiskeridirektoratet, brev datert 20.06.2016: 
Fiskeridirektoratet kan ikke se at planforslaget med det formålet som er angitt, har noen 
konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta, og har ingen merknader til planforslaget. 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. 
 
Actieselskabet Kolbjørn, c/o Fredrik Major, brev datert 19.06.2016: 
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 de tidligere har vist også løses med dagens plassering. 
Entydig tilbakemelding fra deres passasjerer er ønske om å beholde dagens plassering. 
De fremlagte planer vil påvirke de trafikale forhold og området som inneholder dagens fergeleie og 
de 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. 
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 de mener 
man er forpliktet til å utarbeide en konsekvensanalyse etter gjeldende regler. 
Deres presentasjon fra lanseringen av jubileumsboka til Kolbjørn (125 år) i biblioteket 17. februar 
ligger ved. 
 
Rådmannens kommentar: Det går klart frem av saken som var oppe i Fylkestinget 14.06.2016 at 
enn i første omgang planlegger en samkjøring av kollektivløsningene, når det gjelder rutetilbudet 
og billetteringen. Det er vedtatt at ferjedriften ikke skal sendes ut på anbud nå. I mellomtiden 
forbereder Arendal havn de aktuelle ferjeleiene i Arendal til ny drift.  
Planområdet er ikke utvidet. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, etter 
rådmannens tidligere vurdering. 
 
Elisabeth Bakke og Ståle Granerud, Sukkerheia 11, brev datert 20. juni 2016: 
De mener Arendal kommune står fritt til å regulere bort foreslått nytt flytebryggeanlegg, og de 
oppfordrer kommunen til å regulere Sletta slik at det ikke tillates flytebryggeanlegg. 
Områdeplanen legger sterke føringer på at stedets egenart skal bevares, og et stort moderne 
flytebryggeanlegg passer ikke inn i dette historiske bildet. 
De synes forslaget om badeplass på Sletta er godt, men med en stor flytebrygge foran vil 
vannkvaliteten forringes og utsyn mot sjøarealene bli fraværende.  
Kommunen må ikke med egne tiltak «spenne bein for» områdeplanens målsetting om å bevare og 
dels gjenopprette områdets historiske verdi. Videre mener de det ikke er riktig at det er lokalt 
behov for båtplasser, men at de som evt. skulle leie båtplass her vil være avhengig av bil og 
dermed parkeringsplasser.  
Det er dessuten for liten plass til flytebrygge, hvis en skal ha slike avstander som ellers praktiseres 
i kommunen. Det er eiendommer innenfor her som skal ha tilflottsrett.  
Når det gjelder Krana, synes de det er positivt at Arendal havn har sikret seg området for offentlig 
formål, og at det legges til rette for nytt ferjeleie. De ser også muligheten for at området kan få 
kvaliteter med hensyn til grøntarealer og sosiale soner.  
De er likevel bekymret med hensyn til store veiarealer og parkeringsplasser, som de mener ikke vil 
understøtte Kolbjørnsviks idylliske og historiske preg.  
 
Rådmannens kommentar: Der det nå foreslås småbåthavn utenfor Sletta, er det samme regulert 
inn i områdereguleringsplanen. Anlegget skal være for båter mindre enn 24 fot.  
 
Bjørg Bøe, Trommestadveien 8, brev datert 1. juni 2016: 
Hun mener ferjeleiet må beholdes der det er i dag, som er selve hjertet i Kolbjørnsvik.  
Krana bør tømmes for båter i opplag. Grøntarealer er viktige langs brygga, og parkeringsplasser 
bør kunne leies ut.  
 
Rådmannens kommentar: Alle båtopplagsplasser på Krana er sagt opp. Det er planlagt noe 
grøntareale langs småbåtbrygga. 
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Odd-Erik Dingsøyr og Beate Nielsen Dingsøyr, Sperrevigveien 1, udatert brev: 
De støtter planen. Det viktigste er å beholde fergeavganger, ikke hvor fergeleiet alltid har vært.  
Krana er usikret og det er farlig for barn å leke blant opplaget av båter. Det å få fjernet opplaget, og 
forskjønnet området vil gjøre at et nydelig areal blir tilgjengelig for alle innbyggerne.  
Det er kaos av biler i Kolbjørnsvik og småveiene som fører hit. Det er behov for parkeringsplasser.  
De håper nytt ferjeleie vil bidra til en fylkeskommunal støtte av ferjetrafikken for å sikre langsiktig 
og stabil drift. Eksisterende ferjeleie kan være utfordrende for mange eldre på grunn av 
høydeforskjellene. Med hensyn til å tilføre sykkelparkering, bilparkering, strøm, wc og ventebu er 
Krana et bedre egnet område for å starte med dette helhetlige arbeidet, fremfor området rundt 
eksisterende fergeleie, som er mye trangere og mindre. 
Mange i Kolbjørnsvik påpeker at ved deres hus i Sperrevigveien 1 vil det dannes en enda mer 
trafikkfarlig propp enn det er i dag. Likevel vurderer de at ved en gjennomføring av planen vil 
trafikksikkerheten øke nettopp her. Om det blir brukt areal fra deres 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. 
De synes planene om parkering og bom samt sandstrand på Sletta er flott, men flytebryggen 
mener de tar for mye av vannspeilet. 
 
Rådmannens kommentar: Rådmannen ser seg enig i at det viktigste er å beholde ferjeavgangene, 
og merker seg at de vurderer at gjennomføring av planen vil øke trafikksikkerheten forbi deres hus. 
 
Hisøy Legesenter, brev datert 29.05.2016: 
Hisøy legesenter i Skrivergården er det største allmennlegesenter i Arendal Kommune med 6 
fastleger. Daglig er det 150 – 200 pasienter som kommer hit. En god del kommer med Kolbjørn. 
Enda flere kommer med egen bil. Pasientene klager over parkeringsproblemer. De 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. 
Det er en stor fordel at fergeleiet blir gjort flytende slik at ombordstigning forenkles for 
bevegelseshemmede, og at det legges til rette for bedre parkeringsmuligheter. Man må selvsagt 
vurdere om 100 meter lenger gangavstand til ferga fra Kolbjørnsvik brygge vil medføre at trafikken 
reduseres. Det vil også bli litt mer tungvint å kjøre noen til brygga for at de skal ta ferga. 
Det er store problemer med brøyting vinterstid, og legesenteret har måttet brøyte selv.  
Snøen må kunne brøytes, og det må være parkeringsforbud om nettene. Hvis dette ikke kan 
gjennomføres spør de om det er en mulighet å bygge om eksisterende ferjeleie. Krana kan likevel 
benyttes til parkering for ferjepassasjerene etter deres syn. 
 
Rådmannens kommentar: Planforslaget vil bidra med bedre parkeringsmuligheter i Kolbjørnsvik. 
Arendal havn mener at det ikke er plass nok på land til de ulike fasilitetene som skal høre til et 
ferjeleie. Brøyting og parkeringsforbud kommer ikke inn i en reguleringsplan. 
 
Kolbjørnsvik vel v/Silje Hallsteinsdatter Hoel (leder), udatert brev: 
Kolbjørnsvik vel mener Kolbjørn hører hjemme på dagens ferjeleie, uansett utforming. 
De er redde for at økt avstand vil føre til at færre tar ferja, flere vil bruke bilen helt til jobb og det vil 
bli mer trafikkfarlig i Sperrevigveien. Dagens ferjeleie er oversiktlig, noe som etter deres mening vil 
forsvinne på Krana.  
Vellet skriver videre at parkeringsbehovet i Vika er stort, men at foreslåtte parkeringsplasser ikke 
vil dekke behovet.  
”Sletta” er en møteplass for folk i Kolbjørnsvik, som brukes av barn og unge. Biltrafikk er et 
problem, og de foreslår derfor en bom for å hindre trafikk ned i området.  
De stiller seg sterkt kritiske til å legge ut enda en flytebrygge, siden dette vil generere mer trafikk, 
og behovet for parkering vil øke.  
De ønsker at Krana skal være mest mulig grønn, og ikke ende opp som en eneste stor asfaltert 
plass der bilene står i sentrum.  
Vedlagt følger en skisse som viser et alternativ. 
 
Rådmannens kommentar: Vedlagte skisse kan være et alternativ, som også kan kombineres med 
å legge inn ferjeleie på Krana. Arendal Havn KF har foreslått en annen løsning. Rådmannen mener 
det er denne løsningen som er fremtidsrettet. 
 
Ole Mangor Kristiansen, Sperrevigveien 44, udatert e-post: 
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Parkering langs nedre del av Sperrevigveien er helt ute av kontroll, og skilting må tas på alvor. Ved 
utrykning ved brann kan det bli alvorlige problemer. Parkering bør også reguleres med skilting, og 
skrot og tilhengere som er lagret i området bør det settes en stopper for.  
Han mener videre at avkjørselen til Kulltangen er livsfarlig. Den kan utbedres forholdsvis enkelt. 
 
Rådmannens kommentar: Rådmannen tar for gitt at veitrafikkskilting overholdes, men det kan ikke 
kontrolleres ved hjelp av reguleringsplan. Det samme gjelder opprydding av rot. 
 
Grete og Åge Olsen, Sperrevigveien 11, brev datert 16.06.2016: 
De vil bli veldig berørt på grunn av at de er nærmeste nabo til Krana og veien til Krana tilhører 
dem.  
Når det gjelder båtopplaget, som etter deres mening drives uten at reglene blir fulgt, unngår de 
mye tungtransport ved ut- og oppsetting av båter ved at det skal opphøre. Med dette vil en stor 
fare for at det skal skje en ulykke bli fjernet.  
Parkeringene skaper fare for barn og trøbbel for all annen trafikk. 
Det burde tas hensyn til vanskelighetene med om bord- og ilandstigning fra ferja. Rullestolbrukere 
og andre med funksjonshemminger bør tas hensyn til når ferjeleiesaken skal bestemmes. 
De ser frem til en forskjønning av området, og at dette kan bli et samlingssted i Vika.  
Grensejusteringer og overtakelse av grunn vil de ha kompensasjon for. I tillegg ønsker de å skille 
fra garasjen som en egen boligtomt.  
 
Rådmannens kommentar: Det er foreslått å legge inn en boligtomt på bryggeparsellen deres. 
Rådmannen fraråder at det legges til rette for boligtomt her. Det er også gjort visse endringer i 
avkjørselen, som vil gjøre krysset mer trafikksikkert. Båtopplagsplassene er sagt opp. Trafikken 
som er generert av båtopplaget vil bli erstattet av personbil- og sykkeltrafikk.  
 
Hallstein Møller Pettersen og Guri Hoel, udatert brev: 
Siden 1893 har fergeleiet hatt sin naturlige plass 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 heller velger buss eller bil. 
Det burde vært gjennomført en brukerundersøkelse før en flytting gjennomføres. Det vil også øke 
trafikken inn den trange starten på Sperrevigveien, og barn- og unge på sykkel vil være utsatt. 
Både skoler og barnehager bruker «Sletta» og må passere det uoversiktlige punktet.  
Behovet for parkeringsplasser i området er stort. 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 de om at det blir en sone mellom 
biloppstillingsplassene og gjerde/husvegg. Mot sjøen bør det avsettes mest mulig til friområde slik 
at ikke Kolbjørnsvik framstår som en stor parkeringsplass når en kommer sjøveien. Belysning må 
passe til den historiske bebyggelsen i området. 
Sletta er mye i bruk, men biltrafikk ned i friområde er et problem. En bom for å hindre unødvendig 
trafikk ønskes velkommen. Flere båtplasser vil føre til økt trafikk i et allerede belasta område. De 
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.  
 
Rådmannens kommentar: En annen plassering av ferjeleiet kan også innebære kortere vei for 
mange brukere. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse. Det er ingen tvil om at krysset inn i 
Sperrevigveien er uoversiktlig. Her er det mange myke trafikanter som det må tas hensyn til, og 
farten må være lav. Det er foreslått lagt inn en smal sone for turvei langs deres gjerde, med 
snarvei mellom deres eiendom og naboeiendommen. Småbåtanlegget må vurderes utifra 
overordna plan og hvordan det er i området pr. i dag.  
 
Harald Marrable, Sukkerheia 7, brev datert 20.06.16: 
De vil anmode om at planområdet utvides til å inkludere det eksisterende fergeleiet og del av 
Sperrevigveien. Det ligger ved en skisse som viser dette. Flytting av en ferjekai som har vært i bruk 
i 130 år vil innebære langt flere konsekvenser for lokalsamfunnet enn et minutts kortere reisetid. 
Det bør gjennomføres en konsekvensanalyse der begge plasseringene blir belyst.  
Vika er det naturlige midtpunkt i Kolbjørnsvik og fungerer som uformell møteplass for alle. Plassen 
er omkranset av hus, folk legger turen forbi og ikke minst bidrar de ventende fergene 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.  
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Kolbjørn har en lang ubrutt tradisjon preget av mange felles dugnadsløft, fortellinger og minner. 
Dette bidrar til å gi de 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. 
 
Rådmannens kommentar: Planområdet er ikke utvidet siden det ikke planlegges tiltak på 
eksisterende ferjeleie. En er av den oppfatning at det vil være trygt for barn å ferdes overalt i 
Kolbjørnsvik også med et nytt ferjeleie på Krana.  
 
Hisøy Historielag, brev datert 7/6- 2018 (skal være 7/3) 
De er ikke blitt bedt om høringsuttalelse i saken, men er blitt minnet på saken i anledning Kolbjørns 
125-årsmarkering på Arendal bibliotek. 
De mener faktorer som taler for at eksisterende ferjeleie bør beholdes er at ferjeleiet er et kulturelt 
treffsted, nærhet til annen kollektivtransport samt tradisjon og «historisk linje». Det er heller ikke 
sagt noe om hva det bygger på at ikke det er realistisk å etablere et universelt ferjeleie med 
utgangspunkt i dagens ferjeleie.  
Faktorer som taler imot at Krana skal brukes som fremtidig ferjeleie er etter deres mening at 
innkjøringa til Sperrevigveien er trang og at den gamle verftstomta er fylt opp av ballastjord som 
kan være full av «kulturskatter» gjemt under løsmassene. Et påtenkt parkeringsområde vil virke 
ødeleggende for området.  
På bakgrunn av dette vil Hisøy Historielags styre sterkt fraråde å bruke Krana til ferjeleie. 
Deretter gjennomgås ferjeleiets historikk, og det gis opplysninger om de ulike ferjeleiene. Det 
argumenteres også for at det er mulig å fortsatt benytte dagens plassering.  
Selve verftsområdet, skriver de er et unikt kulturområde, som absolutt ikke bør bli omgjort til 
parkeringsplass for biler. Området har potensiale for løsninger som kan være tilfelles gode, 
kulturell opplevelse og utfoldelse av «det som en gang var». 
Hisøy Historielag avslutter merknaden med en oppfordring til å følge den «historiske linjen». 
 
Rådmannens kommentar: Parter som ikke blir direkte tilskrevet under oppstart av planarbeid har 
hatt anledning til å se annonse i aviser, eller kunngjøringer på nett.  
 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens generelle kommentar til merknadene 
Generelt gir merknadene et bilde av at de fleste som bor i Kolbjørnsvik ikke vil at ferjeleiet skal 
flyttes. De er bekymret for at det gode miljøet rundt ferjeleiet vil forsvinne, og mener det ikke uten 
videre kan gjenopprettes på Krana. De er også bekymret for at en ny plassering av ferjeleiet vil 
komme i konflikt med det kulturhistoriske bygningsmiljøet i området.  
En ser seg enig i at den intime møteplassen ved ferjeleiet neppe vil kunne gjenskapes i samme 
form ute på Krana, og ferjeleiet her ute vil heller ikke få samme plass i det historiske Vika.  
Kolbjørnsvik har tålt utallige store og små samfunnsendringer igjennom de 4-500 årene det har 
vært bebyggelse her, og vil derfor også tåle denne. Endringer må til for å skape et mer funksjonelt, 
effektivt og miljøvennlig ferjetilbud som kan være attraktivt for flere å bruke i hverdagen.  
 
Forholdet til kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) 
Arealene er satt av til hensynssone H_910, detaljeringssone i kommuneplanens arealdel, noe som 
vil si at gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.  
I samfunnsdelen kap. 8: Samferdsel og infrastruktur, er hovedmålsetningen å ha en fremtidsrettet 
infrastruktur i Arendalsregionen basert på effektive kommunikasjons- og kollektivløsninger og et 
velfungerende transportsystem. Et av delmålene er å fornye og videreutvikle fergetilbudet.   
 
Områdeplan 
Området er regulert i områdereguleringsplan for Guldsmedenga- Kolbjørnsvik- Gimle. 
Formålet med denne planen er å sikre og dels gjenopprette områdets historiske verdi. 
Krana er avsatt til kombinert båtopplag og friområde, privat eierform, og Sletta er satt av til offentlig 
friområde.   
 
Ny boligtomt, B2 
Som følge av at adkomsten inn til Krana er flyttet, blir strandparsellen noe større, og det er foreslått 
at det kan innpasses en bolig her. Plasseringen utfordrer byggegrensen i områdeplanen, som her 
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var satt i hovedfasaden til boligene i området, med tanke på å unngå ytterligere bygging ved 
bryggene.  
Boligen er plassert rett foran Sperrevigveien 1, sett fra vannet, noe som er i strid med hensikten 
bak byggegrensa i områdereguleringsplanen. Parsellen bør derfor beholdes som før, med de 
byggegrenser som gjelder.  
Områdeplanens bestemmelser pkt. 5.2, lyder: «H570_4, Noroddveien øst og H_570_5, 
Kolbjørnsvik: Eksisterende buer tillates ikke utvidet. Det er heller ikke tillatt med levegger langs 
eiendomsgrensene ned mot sjøen. Verandaer, balkonger, altaner og terrasser over bakkenivå, 
skal unngås.» 
I foreslåtte bestemmelser står det under pkt. 3.01 en setning om at «Verandaer, balkonger og 
terrasser skal utformes i et nøkternt omfang og i tråd med bygningenes og områdets egenart.» 
Denne bestemmelsen gjelder riktignok i resten av områdeplanen, men altså ikke i selve 
Kolbjørnsvik og Noroddveien øst. Setningen anbefales endret til å være i tråd med 
områdereguleringsplanens bestemmelser for denne delen av området.  
 
Småbåtanlegg på Sletta 
Foreslåtte flytebrygge er i tråd med områdereguleringsplanen. Mange mener likevel den opptar for 
mye av vannspeilet, og har liten tro på at den skal brukes av lokale som ikke behøver å kjøre bil til 
båten når de skal på tur. Arendal Havn mener det er lokalt behov for båtplasser. 
 
Planprogram/ konsekvensutredning- orientering  
Tiltakene som foreslås utløser ikke konsekvensutredning på grunn av tiltakets art eller størrelse.  
Siden tiltakene på Krana ikke er fullstendig i tråd med områdereguleringsplanen, har det vært 
vurdert om planforslaget vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Kommunen kan ifølge 
referatet fra oppstartsmøte, ikke se at ønsket arealbruk vil få slike vesentlige virkninger.  
 
Barn og unges oppvekstvilkår 
Sletta, som er lekeplass og friområde i dag, er mye i bruk av barn- og unge. Det har imidlertid vært 
problemer med parkerte biler i lekeområdene, noe det nå planlegges å legge hindringer for. Det 
planlegges også å anlegge en liten strand. Sletta vil dermed bli enda bedre egnet for lek og 
uteopphold enn det er i dag.  
Krana er lite i bruk av barn- og unge, siden det er forbundet med fare å leke blant båter i opplag.  
At ferjetrafikken videreføres i en mer fremtidsrettet form, vil etter rådmannens syn komme barn- og 
unge tilgode.  
 
Universell utforming  
Det er blant annet med bakgrunn i slike krav at ferjeleiet ønskes flyttet. Det må være plass til å 
anlegge flytende ferjeleie. 
 
Trafikk  
I Kolbjørnsvik er det utfordringer med biltrafikk og parkering.  
I denne saken er det særlig utfordringer knyttet til krysset fra Vika og inn i Sperrevigveien.  
Her er det svært smalt, og ikke mulig å utvide bredden. Det er mye biltrafikk, inkludert store biler til 
båtopplaget og renovasjonsbil forbi dette punktet i dag. Det er foreslått noen endringer på 
adkomsten ut til Krana, som sikrer forsvarlige siktforhold. 
Planforslaget foreslår parkeringsplass for 22 biler på Krana, men den tunge trafikken som var 
knyttet til båtopplaget vil nå forsvinne.  
Disse parkeringsplassene vil bidra til å avhjelpe den vanskelige parkeringssituasjonen i 
Kolbjørnsvik generelt, og er det eneste arealet i Kolbjørnsvik som kan brukes til parkering.  
Det er også flere som kjører ned på friområdet på Sletta og parkerer der. Dette vil det ikke bli 
adgang til ifølge reguleringsforslaget.  
Rådmannen ser at biltrafikk på disse smale veiene utfordrer trafikksikkerheten, men farten må 
tilpasses forholdene. Ordnede parkeringsforhold vil være bedre enn at folk parkerer langs veien.  
Reguleringsbestemmelsene legger opp til minimum 20 sykkelparkeringsplasser, hvorav halvparten 
skal være under tak.  Det vil da bli mulig å sykle til ferja, å la sykkelen stå trygt hele dagen. 
 
Biologisk mangfold 
Kystområdene i Arendal er godt kartlagt av biologer og det er flere observasjoner av arter i 
artsdatabanken.  
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Det er ingen registeringer av særlige naturtyper eller prioriterte arter i kommunens kartverktøy for 
det aktuelle planområdet. Planforslaget kommer ikke i konflikt med registrerte naturverdier. 
Prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12 vurderes som godt ivaretatt. 
 
Forurensning 
Området har igjennom tidene vært benyttet til verft og senere båtopplag. Det har, så vidt 
rådmannen kjenner til, aldri vært gjort tiltak med tanke på opprenskning av forurenset grunn. 
Forurensningslovgivningen gjelder uavhengig av reguleringsplanen, og i den grad det er 
nødvendig med tiltak, må disse foretas.   
 
Landskapsvirkninger og estetikk 
Planforslaget vil innebære en opprydding i de estetiske forhold for Krana i særdeleshet, men også 
for Sletta. Men det vil også innebære at det innføres moderne fasiliteter knyttet til ferjeleiet, og mulig 
ny ferje med moderne uttrykk. Det er delte meninger om dette vil true de kulturhistoriske verdiene. 
Igjennom tidene har hestekjerrer blitt byttet ut med biler, rosjektene blitt byttet ut med plastjoller med 
påhengsmotorer og upraktiske stier og gangdrag blitt byttet ut med asfalterte veier. Bygningene er i 
stor grad som de var, men er også tilpasset noe underveis.  
 
Klimakonsekvenser 
I følge rapporten ««Mulighet for nytt og miljøvennlig fergemateriell i Arendal og øyene rundt» vil 
elektrisk drevne ferger reduserer samtlige utslippsfaktorer vesentlig. 
Både dagens dieseldrift og elektrisk drift er mer miljøvennlige enn å avvikle fergeruten og overføre 
passasjertransport til veinettet. De positive miljøeffektene vil øke med antallet passasjerer som 
benytter fergetilbudet.  
Planforslaget er et viktig bidrag til å gi passasjerene et bedre og mer fungerende tilbud, slik at flere 
kan benytte ferjene som primært transportmiddel i hverdagen. 
Elektriske ferjer som kollektivløsning, mer effektiv og brukervennlig samkjøring med busser og 
bedre tilrettelagte sykkelparkeringsplasser som her foreslås, vil bidra positivt med tanke på 
reduksjon av klimakonsekvenser.  
 
Alternativt forslag til vedtak 
 
Dersom bygging av bolig i området B2 ønskes tillatt, bør det forutsettes at planforslaget endres 
som følger;  
Alternativet under tilsvarer bestemmelsene for dette området i områdereguleringsplanen, noe som 
er nødvendig for å sikre hensynet til kulturmiljøet i Kolbjørnsvik, som er noe av det flotteste og 
mest autentiske vi har i kommunen.  
Når det gjelder høyden så kan ikke gulv 1. etg ligge lavere enn 2,5 moh, egenhøyden bør kunne bli 
7 meter, som gir rom for 1 ½  etasje. Dette utgjør en fornuftig høydebegrensning på kote 9,5 moh. 
Konsulenten har bekreftet at dette blir riktig i forhold til det som er ønsket. Mønehøyden på bua 
som står der i dag er 6,65 moh.  
Til sammenlikning ligger mønehøyden på Sperrevigveien 1, som er et svært høyt hus, på kote 11,4 
moh. 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
 
«Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til 
detaljreguleringsplan for Krana- Sletta med plankart og bestemmelser datert 12.12.2017 legges ut 
til offentlig ettersyn, med følgende endring:  
 
Bestemmelsene: 
 
3.01 og 7. 01 erstattes med følgende:  
 
3.01: B1 og B2 er regulert til områder for frittliggende småhusbebyggelse. %BYA fremgår av 
plankartet. Byggegrensen sammenfaller med formålsgrensen der byggegrense ikke fremkommer 
av plankartet. Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene som vist på plankartet. 
 
7. : Hensynssoner 
 
7.01: H_570 1 (B1) 
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Hagemurer- og gjerder tillates endret plassering, men muren må gjenoppbygges i naturstein, og 
gjerdet som tradisjonelt stakittgjerde. 

 
Eksisterende bygninger og bygde tiltak innenfor området tillates ikke revet eller fjernet.  
Innenfor området skal den antikvariske verdifulle bebyggelsen søkes bevart, og områdets 
særpregede miljø skal videreføres.  
 
Ved reparasjon og annen istandsetting må så lite som mulig av de gamle materialene skiftes 
ut.  
Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygninger, skal bygningenes karakter m.h.t. 
former, materialer, målestokk, proporsjoner, vindusinndeling, detaljer og annet, opprettholdes 
eller tilbakeføres til det opprinnelige. Yttervegger, tak, vinduer, dører og andre detaljer skal 
være tilsvarende eller tilpasses de originale.  
Tak skal tekkes med enkeltkrum, brent, rød teglstein, dersom ikke annet taktekkingsmateriale 
kan dokumenteres.  
Vinduer som skiftes ut skal utføres av tre med utadslående rammer med sidehengsling og fast 
midtpost.  
Vinduene skal være enkle, koples eller ha innvendige varerammer. Alle typer vinduer skal 
utføres i synlig tre med kittfals i ytre ramme.  
Innadslående inngangsdører tillates ikke byttet ut med utadslående.  
Verandaer, balkonger og terrasser tillates ikke.  
Nye murer skal oppføres i tradisjonell utførelse, fortrinnsvis i tørrmurt stein, eventuelt med 
fuging.  
Ny bebyggelse skal i størrelse og proporsjoner tilpasses den bevaringsverdige bebyggelsen. 
Nye uthus og garasjer skal ha en utforming og materialbruk som underordner seg 
hovedbebyggelsen. Nybygg skal ha symmetriske saltak med en takvinkel på mellom 30 og 40 
grader. Det skal benyttes tradisjonelle materialer, stein, tre og tegltakstein, samt tradisjonelt 
formspråk og dimensjoner.  
Verandaer, balkonger og terrasser tillates ikke. Store glassflater er ikke tillatt.  
 
7.02: H_570 2 (B2) 
Eksisterende bebyggelse innenfor område B2 tillates revet. Nye bygg skal ha symmetrisk saltak 
med en takvinkel på mellom 30 og 40 grader. Møneretning skal være 900 på bryggekant. Det skal 
benyttes tradisjonelle materialer som stein og tre, og enkeltkrum, brent, rød takstein, samt 
tradisjonelt formspråk og dimensjoner. Verandaer, balkonger og terrasser tillates ikke.   
Gamle brygger, fortøyningsbolter og andre minnesmerker skal bevares.  
Det skal ikke sprenges, fylles eller graves i strandsonen, verken i sjø eller på land.  
Nye brygger i områdene skal enten utføres med tørrmurt stein på tradisjonell måte, eller som 
trebrygger. Nye flytebrygger tillates ikke.  
 
Endring i plankart:  
Maksimal kotehøyde påføres i B2: kote 9,5 moh.» 
 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: 

Planforslaget omfatter offentlige områder, drift og vedlikehold vil falle på kommunen.  
 
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 23. april 2018. 


	Saksprotokoll
	Krana- Sletta, forslag til detaljreguleringsplan

	Saksfremstilling
	Sammendrag
	Bakgrunn for saken
	Merknader, kort oppsummert
	Rådmannens vurdering
	Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak:


