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ARENDAL kommune        Planforslag 26.04.2019 

          

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering  

Legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling 

 

1. Planens hensikt 

1.1 Planen skal legge til rette for: 

• Etablering av nybygg for interkommunal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp med 
korttidsavdeling. 

1.2 Planen skal sikre: 
• Tilpasning til det fredete sykehuset med tanke på materialbruk og utforming av det nye 

bygget 

• Forbindelse til viktige funksjoner i eksisterende sykehus via gangbro eller kulvert. 

• Gangforbindelse mellom eksisterende sykehus og nybygg. 

• Adkomst for ambulanse og politi. 

• Adkomst til sykehusbygninger og boliger på Klinkenberg. 

• Tilstrekkelig parkeringsdekning for legevakt, KØH og korttidsavdeling 

• God landskapstilpasning. 

2.  Reguleringsformål 
Planens avgrensning er vist på plankartet. Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg 

• Offentlig eller privat tjenesteyting, BOP 
 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

• Kjøreveg, SKV 

• Fortau, SF 

• Annen veggrunn – grøntareal, SVG 

• Parkering, SPA 

• Parkeringsplasser, SPP 
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3. Bestemmelser til arealformål 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

3.1.1 Offentlig eller privat tjenesteyting (felt o_BOP1) 
a) Det tillates å etablere bygning for legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp med 

korttidsavdeling. 

b) Det tillates etablert 7200 m² BRA. Parkeringsareal i kjeller medregnes ikke i BRA. 

a) Maksimal gesimshøyde er kote +66. Maks tillatt gesimshøyde er 25 m fra byggets laveste 

gulv. Takoppbygg for tekniske installasjoner kan utgjøre inntil 25% av underliggende takflate 

og kan ha en høyde på inntil 2 meter. Tekniske installasjoner skal være trukket inn minimum 

3 m fra takets ytterkant. Det tillates vegetasjon på tak. 

b) Gulv i U2 settes til 0.3 m over sokkel på oksygentank (LOX anlegg). 

c) Materialer som tillates for bygget er teglstein, metall, glass og betong. Teglstein skal være 

det fremtredende fasadematerialet. 

d) Hovedbygningen skal bygges som en samlet bygningskropp. Fasadene mot sør, vest og ut 

mot Dydens vei skal samlet ha horisontalt uttrykk, uten vertikal oppdeling. Gjentakelse av 

sykehusets tydelige vindusbånd skal unngås.  

e) Tilknytning til sykehuset kan skje gjennom kulvert i bakken som treffer underetasjen i 

sykehusets E- fløy, i fasade mot øst, eller luftbro som treffer sykehusets e-fløy i fasade mot 

øst. 

f) Kunstverket på berørt tomt må omplasseres til sykehusets eiendom i samsvar med 

kunstfaglige råd.  

g) Det som gjenstår av fjellkollen etter utbygging skal bevares med sitt opprinnelig preg med 

hensyn til terreng og vegetasjon. Det tillates tilrettelegging for opphold og rekreasjon i 

grøntområdene. Forstøtningsmurer og sikring tillates der det er nødvendig for å skape 

funksjonelle og trygge uteområder. Planter og trær som kan gi allergiske reaksjoner skal ikke 

brukes. Dette gjelder særlig or, bjørk og hassel som har store pollenutslipp.   

h) Nettstasjoner tillates oppført innenfor byggegrensen. Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m 

fra eiendomsgrense. Det er 5 m byggegrense rundt nettstasjoner. Adkomsten til eksisterende 

nettstasjoner må ivaretas ved evt. utbygginger i området. 

i) Parkeringskrav er som følger: 

 Min. antall plasser 

Legevakt 32 

Kommunal øyeblikkelig hjelp 22 

Korttidsavdeling 22 

 

j) Minimum 5% av parkeringsplassene innenfor planområdet skal være HC plasser. HC plasser 

skal ligge i tilknytning til inngangsparti eller ved heis dersom parkeringsplassen ikke er på 

høyde med inngangspartiet.  

k) 10% av P-plassene skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare hybridbiler.  

l) Parkeringsplassene tillates etablert på bakkeplan, som en del av nytt bygg eller på tak. 

m)  Det skal etableres minimum 15 sykkelparkeringsplasser. Minimum 50% av 

sykkelparkeringsplassene skal plasseres i nærheten av hovedinngang, dersom de etableres 

ute på bakkeplan. Minimum 30 % av plassene skal være under tak. Det skal anlegges 

ladepunkt for el-sykkel i parkering under tak. 
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n) Renovasjon skal løses innendørs og det skal etableres en adkomst for renovasjonstransport.  

 

3.1.2 Bru, O_BOP2 
a) Det tillates å etablere en gangbru mellom nytt bygg og sykehuset i O_BOP2.  

b) Ved etablering av gangbru skal det sikres frihøyde på minimum 4,5 m under gangbrua. 

c) På bruas yttervegger skal det benyttes glass og kobber.  

d) Brua skal ha en materialbruk og utforming som ikke konkurrerer med sykehusets visuelle 

uttrykk.  

 

3.1.3 Kulvert, O_BOP3 

a) Det tillates å etablere en kulvert mellom nytt bygg og sykehuset i O_BOP3. 

b) Kulverten skal ha én eller flere åpninger som slipper inn dagslys i form av overlys. 

c) Tiltak innenfor bestemmelsesområde #1 – Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av 

tiltak er søknadspliktig til jernbanemyndighet før utbygging. 

 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

3.2.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

a) Adkomster til o_BOP1 fra Sykehusveien og Klingenberg skal ha frisiktlinjer 3*20 m. Innenfor 

frisiktsoner skal terrenget planeres slik at dette ikke på noe sted blir høyere enn 0,5 m over 

tilstøtende vegers nivå.  

b) Adkomstpilene er veiledende og skal tilpasses situasjonen. Ved justering av plasseringen skal 

det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur, frisikt, 

parkeringsplasser o.l. 

c) Krav til tekniske løsninger, herunder forskrift om fjernvarme i Arendal sentrum, som er en del 

av Arendal kommuneplans gjeldende bestemmelser skal opprettholdes.  

d) Det skal etableres en ventebu ved kantstoppet. Denne tillates etablert som en del av 

bygningskroppen i o_BOP1, eller på fortauet o_SF. 

e) Før fortauet o_SF etableres må det avklares flytting av trafo.  

3.2.2 Parkering (felt o_SPP) 
a) Det tillates opptil 5 parkeringsplasser i feltet o_SPP.  

 

3.2.3 Fortau (felt o_SF) 
a) Det tillates kantstopp for buss langs o_SF, i området o_SKV1. 

4. Bestemmelser til hensynssone og bestemmelsesområde  
(§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a), Støysone helikopterstøy 
• Støysone for helikopterstøy videreføres fra gjeldende kommuneplan.  
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5. Rekkefølgebestemmelser  
Alle rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet samles i dette kapitlet (§ 12-7 nr. 10) 

5.1 Før rammetillatelse kan gis skal det foreligge godkjent teknisk plan for vei, vann og 
avløp 

Tekniske planer for veianlegg skal vise veiens oppbygging, kurvatur, stigningsforhold, slukplan og 

overvannshåndtering, brannkummer, stikkrenner, rør og belysning mv. 

Tekniske planer for vei-, vannforsynings- og avløpsanlegg skal vise hvordan vann-, avløp- og 

eventuelle overvannsledninger legges i forhold til hverandre. Isolasjon mot frost og eventuell plass 

for pumpestasjoner skal vises. 

5.2 Før rammetillatelse kan gis skal det foreligge miljøoppfølgingsplan 
Miljøoppfølgingsplan skal redegjøre for grunnforhold, ras-/skredrisiko og hensyn til nærliggende bygg 

og underjordsanlegg med tanke på rystelser/sprengningsvibrasjoner. Det skal også gis beskrivelse av 

støvreduserende tiltak som skal gjennomføres dersom noen avdelinger ved sykehuset er særlig 

ømfintlige for støv.  

Tillatte rystelser i forbindelse med sprengning i bygge- og anleggsvirksomhet skal settes i henhold til 

krav i NS 8141:2001 (Norsk Standard, 2001). I forbindelse med sprengning nært tunneler og bergrom 

kan krav i henhold til NS 8141-1:2013 benyttes (Norsk Standard, 2013). 

Det skal sikres: 

• Vurdering av bergsikring som skal benyttes 

• Tilstandsvurdering av boliger innenfor 100 m avstand fra sprengningsstedet 

• Utredning av mulige sykehusbygg med følsomt utstyr og lignende, som vil kreve at det settes 

spesielle krav med tanke på rystelser 

• Beskrivelse av hvilke områder, bygg og sensitive installasjoner som skal tas særlig hensyn til 

og besiktiges ved sprengning 

• Plan for hvilke skadereduserende tiltak som skal iverksettes (eksempelvis støvreduserende 

tiltak, tiltak for å unngå steinsprut) 

• Egen transportplan (massetransport med mer) for all kjøring til og fra anlegget og inne på 

byggeplassen. Transportplanen bør inneholde forslag til skadereduserende tiltak for støv, for 

eksempel:  

• Hjulvask av tungtrafikk fra massetransport 

• Rengjøring av veier 

• Tildekking av masser 

• Vannsprøyting av masser og anleggsveier for å hindre støvflukt 

• Beskrivelse av hvordan avfall skal håndteres på byggeplassen 

 

5.3 Før brukstillatelse kan gis skal fortau o_SF være opparbeidet 


