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Arendal kommune, varsel om planoppstart detaljreguleringsplan for legevakt og kommunal 

øyeblikkelig hjelp i Arendal 

Vi viser til varsel om oppstart og planprogram mottatt 16. juni 2017.   

En del av det planlagte området for legevakt og øyeblikkelig hjelp i Arendal, ligger over jernbanetunnelen som 

går inn mot Arendal stasjon.  

Vi ber om at det i videre planarbeid tas hensyn til tunnelens sikkerhetssoner og at disse ikke berøres ved 

arbeider og permanente løsninger i grunnen.  

Bane NOR har ingen ytterligere kommentarer til varsel eller planprogram. 

 

Med vennlig hilsen 

Jostein Berger Meisdalen 

fungerende seksjonssjef 

Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt 

Nina Rønning Raabel 

senioringeniør 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

Mottakere:  

Jon Øyvind Reme 

Arendal kommune 
 

 



	

 Teknologi og e-helse 
Eiendomsseksjonen 

	
 

Postadresse 
Sørlandet sykehus HF 

 
 

Telefon 
03738 

Administrasjonsadresse 
Sørlandet sykehus HF 

Foretaksregisteret 
NO 983 975 240 MVA 

Eiendomsseksjonen   
  

Postboks 416 
4604 Kristiansand 

Hjemmeside  
www.sshf.no Postboks 416    

4604 Kristiansand    Bankkonto Telefon e-post 
  8601.72.47478 03738 postmottak@sshf.no 

 

 Vår dato Vår referanse 

14.08.2017 17/06016-3 - 008 

 Deres dato Deres referanse 

      

Rambøll Arendal 
Jon Øyvind Reme 
Kystveien 2 
4841 ARENDAL 
 
 
 
 
 
 
SSHF/SSA - Varsel om igangsettelse av detaljregulering og høring av planprogram i forbindelse med 
etablering av nytt bygg for legevakt og Kommunal øyeblikkelig hjelp.  
 
Om reguleringsplanens avgrensing mot sykehusbygget(E fløyen): 
 
Vi tok dette opp også på høringsmøtet vi var innkalt til. 
Avgrensningen for reguleringsplanen må gå 1 meter utenom veggliv i fht vår bygningsmasse, og holde seg på østsiden 
av E fløyen(nybygget fra 2002).  
 
E fløyen er i endring og vi må ikke hindres i utviklingen av sykehuset i Arendal pga denne reguleringsendringen. Den 
foreslåtte avgrensningen er svært vanskelig å definere slik linjen krysser gjennom alle E fløyens etasjer.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Magne Gamman 
Prosjektleder 
 
elektronisk godkjent 
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Jon Øyvind Reme

Fra: Lisbeth Gjerde
Sendt: 15. august 2017 15:46
Til: Arve Berge
Kopi: Jon Øyvind Reme
Emne: Post inn - NVE - VS: Innspill til varsel om igangsetting av detaljregulering 

og høring av planprogram for legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp - 
Arendal kommune

Post inn i dag. 
 
Med vennlig hilsen 
Lisbeth Gjerde 
 
 
M +47  91812244 
lisbeth.gjerde@ramboll.no 
________________________________________ 

 
Rambøll 
Kystveien 2 
4841 Arendal 
www.ramboll.no 
 
 

Fra: NVE [mailto:NVE@nve.no]  
Sendt: 15. august 2017 15:07 
Til: Firmapost Arendal 
Kopi: Arendal kommune 
Emne: Innspill til varsel om igangsetting av detaljregulering og høring av planprogram for legevakt og kommunal 
øyeblikkelig hjelp - Arendal kommune 
 
Vår referanse: 201704050 
 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid. NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og veiledning i arbeidet med å 

vurdere flom‐ og skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags‐ og energianlegg.  

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til flom‐ og 
skredfare i arealplanleggingen. Plan‐ og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10 Kapittel 7) setter 
tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i 
arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. Kommunene må også tilpasse arealbruken til 
klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og ekstremvær. 
 
Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i planleggingen, viser 
til vi til vår sjekkliste som ligger tilgjengelig på våre internettsider Sjekkliste NVE tema i arealplan. Sjekklista gir en 
kortfattet oversikt over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer 
informasjon og veiledere for utredning av naturfare. Vi anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med 
risiko‐ og sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. Vi viser til NVEs retningslinjer 2/2011 og NVEs nettsider om 
arealplanlegging for mer informasjon: www.nve.no/flaum‐og‐skred/arealplanlegging.  
 
Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av store 
saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn. Manglende 
uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket ut og planens innhold funnet 
tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29‐5 
og TEK 10, eller kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 28‐1. 
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Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse underveis i 
planprosessen. 
 
 
 

Hilsen fra 
Heidi Mathea Henriksen 
Senioringeniør 

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

 
 



 
 

 
 
   

Rambøll Norge AS Arendal 
Postboks 427 Skøyen 
0213 OSLO 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  21.08.2017 
Vår ref:  17/02872-2 
Deres ref:     

 

Svar på varsel om oppstart planarbeid og høring av planprogram - 
Detaljregulering for legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp - 
Arendal kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 14. juni 2017. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nytt bygg for legevakt og øyeblikkelig 
hjelp ved Arendal sykehus. Tilhørende infrastruktur inngår også i planen.  
 
Uttalelse fra DMF 
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av 
regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og 
vi har dermed ingen merknader til varsel om oppstart planarbeid og høring av 
planprogram - Detaljregulering for legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp - Arendal 
kommune. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Karoline Egholm Ulvund  
rådgiver  

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Karoline Ulvund 

 
 

Leiv Erikssons vei 39 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 
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Mottakere: 

Rambøll Norge AS Arendal Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO 

Kopi til:  

Fylkesmannen i Aust- og 

Vest-Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

 
 



 

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

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

  
  

Rambøll 
Kystveien 2 
4841  ARENDAL 
 
 
   
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
 2017/6160 23.08.2017 

 
 
Arendal kommune - Innspill til melding om oppstart og høring av planprogram 
for detaljreguleringsarbeid for Kloppane, gnr/bnr 503/66 
 
Vi viser til brev av 14.06.2017 fra Rambøll v/ Jon Øyvind Reme med melding om påbegynt 
reguleringsarbeid og høring av planprogram for Kloppene på gnr/bnr 503/66 i Arendal 
kommune. 
 
Formål og planstatus 
Formålet med planen er å legge til rette for legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp med 
tilhørende infrastruktur. 
 
Den vestlige delen av området omfattes av Sykehusområde bebyggelsesplan felt O3, vedtatt 
11.11.1998. Den østlige delen er regulert i planen Sykehusområde, felt O5c, Klinkenberg, 
vedtatt 10.03.2005.  
 
Planen utløser krav til konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning § 2 d) og f).  
 
Innspill fra Fylkesmannen  
Meldingen har vedlagt utfylt sjekkliste for miljøverninteresser i planområdet. Det er blant annet 
avmerket for at det er vassdrag i nærheten av planområdet og at nytt bygg vil kreve store 
terrenginngrep i fjellområdet som er avsatt til friområde i gjeldende plan.  

Faren for erosjon og avrenning er stor ved større sprengningsarbeider. Transport av 
finpartikler gjennom avrenning og/eller sandflukt med påfølgende sedimentering kan påvirke 
vassdrag negativt og være til skade for naturtyper/arter i vassdrag. Planarbeidet må redegjøre 
for dette og ved behov sikre gjennomføring av tiltak som begrenser spredning av finpartikulært 
materiale i forbindelse med fremtidige terrengarbeider. Vannforskriftens § 12 må vurderes i 
saker der ny aktivitet eller nye inngrep kan føre til en forringelse av miljøtilstanden i vann. For 
øvrig minner vi om at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, jf. naturmangfoldloven § 7. Vurderingen skal 
fremgå av beslutningen. 
 
Større sprengningsarbeider medfører også støy- og støvplager for omkringliggende 
bebyggelse. Aktuelle planområde ligger sentralt med støy- og støvfølsom bebyggelse i 
umiddelbar nærhet. Vi ber om derfor om at planprogrammet suppleres, slik at det fremgår at 
også støv utredes. Vi gjør oppmerksom på at evt. knusing av sprengte masser vil ytterligere 
forverre plager for berørte naboer og vi vil sterkt anbefale at det settes bestemmelser som 

http://www.fylkesmannen.no/
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hindrer dette. Videre bør planarbeidet vurdere bestemmelser som angir tidsrammer for 
fastsettelse av tillatt driftstid for anleggsvirksomhet.   
 
Transportbehov, trafikk og parkering 
Statlige retningslinjer for bolig- areal og transportplanlegging (SPR BATP) angir bl.a.; 
"Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer." Det er 
et mål at veksten i persontransporten i byområder som Arendal i hovedsak skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Aktuelle området ligger sentralt i Arendal, i gangavstand til sentrum og i nærhet av et godt 
kollektivtilbud. Sykehuset er en transportdrivende virksomhet med mange ansatte og mange 
besøkende. Det fremgår av vedlagt sjekkliste at planen vil generere så stor trafikk gjennom 
tilgrensende områder at tiltak må iverksettes. Videre fremgår det at planen skal bidra til å 
fremme en aktiv livsstil i befolkningen, for eksempel sykle og gå til skole og arbeid.  
 
Med bakgrunn i områdets sentrale beliggenhet, virksomhetens transportbehov og sett i lys av 
føringer gitt i SPR BATP, ber vi kommunen vurdere om temaet «transport, trafikk og 
parkering» bør konsekvensutredes. Selv om planområdet kun omfatter deler av sykehusets 
virksomhet, vurderer vi at virksomheten som helhet bør vurderes under dette temaet. Vi anser 
det som særlig viktig at planarbeidet utreder og vurderer trafikksikkerhet og mobilitet for myke 
trafikanter, både langs og gjennom planområdet. Videre er det viktig å tilrettelegge for og 
styrke bruk av kollektive transportformer. Vi viser i den anledning til Agder kollektivtrafikk AS 
(AKT) sin veileder prinsipper for en kollektivtrafikkvennlig arealbruksutvikling fra februar 2016. 
Rapporten presenterer aktuelle prinsipper for et effektivt og attraktivt kollektivtilbud.  
 
Vi vurderer det også som særlig aktuelt å utrede parkeringsbehov for bil og sykkel. 
Parkeringsplasser for bil er svært arealkrevende og god parkeringsdekning fører til økt bilbruk 
som igjen kan bidra til et svekket kollektivtilbud. Vi vil anbefale at det tilrettelegges for godt 
tilgjengelige og sikre parkeringsplasser for sykkel og et lavt makskrav for bilplasser.   
 
Nærmiljø 
Et av temaene som skal konsekvensutredes er nærmiljø. Arealer som i dag er regulert til 
grønnstruktur og som fremstår som en vegetasjonskledd kolle, skal omreguleres til nye formål. 
Fylkesmannen vil i den anledning understreke viktigheten av aktiv medvirkning, blant annet 
med sykehusets ansatte, pasienter og beboere i området.  
 
Ny utbygging i byer og tettsteder har vist seg ofte å gå utover de grønne arealene, 
lekeområder eller områder som ikke umiddelbart oppleves som funksjonelle for lek og 
opphold. Samtidig viser undersøkelser at befolkningen etterspør både grøntområder og 
møteplasser med god kvalitet. Sykehusområdet i Arendal er i dag preget av lite grønnstruktur 
og store parkeringsarealer i dagen. Det fremgår i meldingen at det skal "vurderes å gjøre tiltak 
for å forbedre parkeringskapasiteten" på eksisterende parkeringsplassen ved Klinkenberg. Det 
er uklart hva som menes med dette, og vil i den anledning understreker at en videre 
arealutnyttelse som ovennevnte, som ikke er i tråd med nasjonale føringer, ikke er å anbefale. 
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Det bør søkes løsninger der grønne arealer bevares og ev.t erstattes hvis det er mulig. Vi 
minne om at ved omdisponering av areal som er i bruk til lek er det krav om erstatningsareal.  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utføres i henhold til plan- og bygningsloven § 4-3. 
Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og bestemmelser, jf. pbl. § 4-3. Klimaendringer/ 
klimatilpasning skal også belyses i ROS-analysen, i den sammenheng se bl.a. 
www.klimatilpasning.no. 
 
 
Utover dette vil vi peke på følgende som bør vurderes og gjøres rede for i det videre 
planarbeidet: 
 

- Klima- og energiplanlegging, jf. pbl § 3-1, 1.ledd bokstav g). Se miljøkommune.no for 
veiledning: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-
energiplanlegging/ 

- Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4  
- Barn og unges oppvekstvilkår, herunder trygg adkomst til barnehage, skole og andre 

aktiviteter, samt sikre lekearealer, som er tilfredsstillende med hensyn til omfang og 
lokalisering, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd og rundskriv om barn og planlegging T-2/2008. 

- Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012. 
- Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd. 
- Universell utforming, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd. 

 
 

 
 

Med hilsen 
 
 
 
Ingunn Løvdal (e.f) Sigrid Lofthus Drange  
ass. miljøverndirektør rådgiver 

 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Sigrid Lofthus Drange, tlf: 37 01 78 66 
 
 

Kopi til: 
Statens vegvesen, Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL 
Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard 

Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 
 

http://www.klimatilpasning.no/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/
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Jon Øyvind Reme

Fra: Lisbeth Gjerde
Sendt: 29. august 2017 12:51
Til: Jon Øyvind Reme
Kopi: Arve Berge
Emne: Post inn - Agder Energi - VS: Innspill Legevakt og kommunal øyeblikkelig 

hjelp, Arendal – detaljreguleringsplan 
Vedlegg: Kartskisse_Legevakt mm Arendal.pdf

Post i firmamailen. 
 
Med vennlig hilsen 
Lisbeth Gjerde 
 
 
M +47  91812244 
lisbeth.gjerde@ramboll.no 
________________________________________ 

 
Rambøll 
Kystveien 2 
4841 Arendal 
www.ramboll.no 
 
 

Fra: Vestøl, Kristine Mål [mailto:Kristine.Mal.Vestol@ae.no]  
Sendt: 24. august 2017 12:29 
Til: Firmapost Arendal 
Emne: Innspill Legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp, Arendal – detaljreguleringsplan  
 
 

Legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp, Arendal – detaljreguleringsplan  

Viser til oversendelse av henvendelsen 16.06.2017 angående detaljreguleringsplan av Legevakt og kommunal 
øyeblikkelig hjelp i Arendal kommune.  

Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Arendal kommune. Dette innebærer at 
vi etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har AEN anlegg 
som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen (regionalnett).  

I planområdet som inngår i detaljreguleringen har vi distribusjonsnett og er bygget i medhold av 
områdekonsesjon. Vedlagt kart viser høyspennings kabelnett og lavspennings luft‐/kabelnett.  AENs 
luftledninger/kabler er ikke innmålt og nøyaktigheten til traseer på oversendt kart variere. Bebyggelse aller 
andre installasjoner langs traseen må alltid planlegges ut ifra målinger i marka.  
 
Eksisterende høyspennings kabelnett:  
Høyspenningskablene som ligger innenfor planområdet, må tas hensyn til. Det er viktig at fremtidig tilkomst 
til kabelgrøftene ikke hindres.  
 
Forhold til eksisterende nettstasjon:  
Det må tas hensyn til eksisterende nettstasjon innenfor planområdet. Evt endring/flytting av anlegget må 
gjøres i samarbeid med AEN.  
 
Følgende må ivaretas i planbestemmelsene:  
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 Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 

utnyttelsesgrad. 

 Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense rundt 
nettstasjoner. 

 Det må ikke etableres lekeplass ved nettstasjoner. 
 Adkomsten til eksisterende nettstasjoner må ivaretas ved evt. utbygginger i området.  

 
Adkomst og terrengendringer: 
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til våre anlegg. Det må heller ikke gjøres 
inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller oppfylling av terrenget som 
medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.  
 
Generelt om Inntegning på plankart  
Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen, herunder plankartet. 
Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. 
Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes 
ikke inn på kartet. Vi viser i denne sammenheng til Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6‐2, og NVEs 
Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen, pkt 6.2.5. 
 
I god tid før utbyggingen må det avklares hvordan planområdet skal forsynes med elektrisk. Det må avklares i 
hvilken grad eksisterende nett kan benyttes, evt omlegginger av nettet. 
 
Den eller de som utløser tiltaket i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostandene med tiltaket, inkludert kostnader til erverv av nye rettigheter.  
 
Vedlagt ligger kartskisse som viser nettanlegget vårt i området.  

  
  

Med vennlig hilsen 
  

Kristine Mål Vestøl | Prosjektingeniør 
kristine.mal.vestol@ae.no  tlf: +47 38 60 72 90  

  
Agder Energi Nett 
Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal 
tlf: +47 38 60 70 00  |  fax: +47 38 60 70 01 
www.aenett.no 

  
God kraft. Godt klima. 
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Jon Øyvind Reme

Fra: Lisbeth Gjerde
Sendt: 8. september 2017 15:10
Til: Kjell Arne Borge; Jon Øyvind Reme
Kopi: Arve Berge
Emne: Post inn - Riksantikvaren - Uttalelse til høring av planprogram og varsel 

om oppstart av detaljreguleringsplan for legevakt og kommunal 
øyeblikkelig hjelp, Arendal kommune

Vedlegg: Innspill fra Riksantikvaren.PDF

Post i firmamailen 
 
Med vennlig hilsen 
Lisbeth Gjerde 
 
 
M +47  91812244 
lisbeth.gjerde@ramboll.no 
________________________________________ 

 
Rambøll 
Kystveien 2 
4841 Arendal 
www.ramboll.no 
 
 

Fra: Lindaas, Gunnar Ogwyn [mailto:Gunnar.Ogwyn.Lindaas@austagderfk.no]  
Sendt: 8. september 2017 14:52 
Til: Firmapost Arendal 
Kopi: Postmottak Arendal Kommune; Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (fmavpost@fylkesmannen.no); Statens 
vegvesen, Region sør (firmapost-sor@vegvesen.no) 
Emne: Uttalelse til høring av planprogram og varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for legevakt og kommunal 
øyeblikkelig hjelp, Arendal kommune 
 
Vi viser til oversendelse datert 1.6.17, med melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Grøm, gnr/bnr 
4/13. 
 
Bakgrunn: 
Formålet med planen er å legge til rette for legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp med tilhørende 
infrastruktur i eksisterende sykehusområde. 
Det opplyses i planprogrammet at planområdet omfatter deler av to, eldre reguleringsplaner. 
 
Planen utløser krav til konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning. 
 
Planfaglig vurdering: 
Transport 
Administrasjonen viser til uttalelse fra fylkesmannen datert 23.8.17, og deler deres vurdering av at 
transport, trafikk og parkering bør utredes. I forbindelse med areal- og transportsamarbeidet i 
arendalsregionen er en hovedmålsetting å fremme andre transportformer enn bil, og det er blant annet sett 
konkret på hva som kan gjøres for å sikre bedre kollektivbetjening av sykehusområdet. Vi oppfordrer i 
denne sammenheng kommunen og forslagsstiller til å utarbeide en mobilitetsplan som redegjør for totalt 
transportomfang til og fra virksomhetene, fordeling på typer transportmiddel, og hvilke grep som kan gjøres 
for å tilrettelegge for ønsket transportmiddelfordeling. I dette arbeidet bør også Agder kollektivtrafikk AS 
(AKT) tas med på råd i tillegg til statens vegvesen/Aust-Agder fylkeskommune. 
 
Nærmiljø 
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På bakgrunn av funn i konsekvensutredningen bør det legges vekt på avbøtende tiltak som sikrer at 
gjenværende eller nye grønne områder blir gitt høy kvalitet for å kompensere for eventuelt bortfall, samt at 
gangforbindelser gjennom området blir sikret.  
 
Administrasjonen har for øvrig ikke vesentlige planfaglige merknader til planprogrammet. 
 
Kulturminnevern: 
Nyere tid 
Riksantikvaren er ansvarlig myndighet for det fredete anlegget. Deres uttalelse følger vedlagt. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Administrasjonen har ikke kjennskap til noen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 
 
Administrasjonen har befart området og vurderer at potensialet for automatiske fredete kulturminner er lavt, 
og konkluderer med at det ikke er nødvendig med en arkeologisk registrering i denne saken.    
 
Administrasjonen minner imidlertid om aktsomhetsplikten som følger av kulturminneloven § 8, annet ledd. 
Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, skal arbeidet 
stanses og melding umiddelbart sendes Aust-Agder fylkeskommune v/ kulturminnevern. 
 
Gunnar Ogwyn Lindaas 
Rådgiver 

 
Aust-Agder fylkeskommune 
Fylkesrådmannen 
Plan- og naturseksjonen 
+47 41295851 
E-post: gol@austagderfk.no 
Innbyggerportalen: www.austagderfk.no 
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Arendal sykehus - 503/66 - Detaljregulering - Ny legevakt og kommunal øyeblikkelig 
hjelp - Plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2 - Riksantikvarens uttalelse til 
varsel om oppstart 
 
Det vises til oversendelse datert Aust-Agder fylkeskommune 15 august 2017.  
 
Riksantikvaren har vurdert forslaget til planprogram, planavgrensning og forslaget til 
reguleringsformål for det fredete anlegget. Riksantikvaren har en samarbeidsavtale med 
Sykehusbygg HF som innebærer gjensidig informasjonsutveksling. Vi har nettopp fått opplyst 
at Sørlandet sykehus har uttalt seg i brev av 14.8.2017.  
 
Vernesituasjonen er ikke korrekt gjengitt i planprogrammet, men referatet fra oppstartmøtet 
viser at korrekt verneform ble meddelt forslagsstiller. Det foreligge ikke bare en 
landsverneplan, men anlegget er fredet ved forskrift av 9.11.2011, jf. forskriftsendring vedtatt 
16.2.2012 og 3.3.2017.  Omfanget av det fredete anlegget er det redegjort for i forskriftens 
vedlegg nr. 2.26 som følger vedlagt denne uttalelsen. Vi gjør særskilt oppmerksom på at deler 
av utomhusområde også er fredet.  
 
Plangrensen kan med fordel omfatte hele det fredete anlegget. Dersom hele eller deler av det 
fredet anlegget skal inngå i ny reguleringsplan, må rett hensynssone nyttes (H730 - 
hensynssone for kulturminner som er båndlagt i medhold av lov om kulturminner).  
 
Eventuell sammenbygging av eksisterende fredet sykehusbebyggelse og nytt bygg (for legevakt 
og kommunal øyeblikkelig hjelp) vil måtte behandles særskilt som dispensasjon fra fredningen. 
Det forutsettes at reguleringsplanen i så fall legger klare premisser for utformingen der 
kulturminneverdiene blir tilstrekkelig ivaretatt. Riksantikvaren er myndighet for 
dispensasjoner fra forskriftsfredete anlegg i statlig eie.  
 
For øvrig forventes det at den nye reguleringsplanen legger til rette for utbygging som i 
plassering, volum, form, materialbruk og farge lar det fredete anlegget visuelt framstå i samsvar 
med formålet med fredningen av Arendal sykehus, som er å bevare anlegget som «helse- og 
arkitekturhistorisk viktig eksempel på sykehus bygget ut etappevis gjennom siste halvdel av 20. 
århundre.»  
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Vennlig hilsen 
 
 
 
Leidulf Mydland (e.f.) 
 
 
 Ole Christian Tollersrud 
 seniorrådgiver 
 

Brevet er elektronisk godkjent  
 
 
Vedlegg: 1 
 
Kopi til: Sykehusbygg HF, Postboks 6245 Sluppen, 7488 TRONDHEIM 
 
 
 



SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kommune:
906/Arendal

Gnr/bnr:
503/8, 10, 110, 209,
210, 222, 237
503/66, 84
503/66, 84, 237
503/66,210,8,222,10,11
0,237

AskeladdenID:
148693

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900089

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Sykehusveien 1, fløy A 1971 166972620 503/66, 84 Eksteriør/Interiør
•Sykehusveien 1, fløy B og D 1958 - 1967 166972620 503/66, 84, 237 Eksteriør/Interiør
•Sykehusveien 1, fløy C 1978 166972620 503/8, 10, 110,

209, 210, 222,
237

Eksteriør

•Sykehusveien 1, fløy E 2002 166972620 503/66, 84 Eksteriør
•Utomhus - 503/66,210,8,2

22,10,110,237
Utomhus

Vedlegg nr. 2.26

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor med eksteriør og utvalgte deler av interiør og
utomhusområder som vist på kart. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes
innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Formål: Formålet er å bevare Arendal sykehus som helse- og arkitekturhistorisk viktig eksempel på
sykehus bygget ut etappevis gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre
sykehusets arkitektur, uteområder og utvalgte deler av interiør.

Begrunnelse: Arendal sykehus er et svært viktig helse- og arkitekturhistorisk eksempel på sykehuskompleks fra
perioden 1958-2001, tegnet av ett av landets ledende arkitektkontorer innenfor helsebyggeriet etter
krigen. Sykehuset er helhetlig planlagt og bygget ut etappevis gjennom 50 år og representerer slik
en egen retning i norsk sykehusarkitektur i siste halvdel av 20. århundre. Materialbruk og
formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og
miljømessige hensyn og samtidig legge til rette for endringer og utvidelser. De ulike byggetrinn
representerer utviklingen av sykehusbyggeriet i de respektive perioder. Materialbehandling og
utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i eksteriør, interiør og uteområde.

Vedlegg nr. 2.26
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SYKEHUSVEIEN 1, FLØY A

Bygningsnr: 166972620
Gnr/bnr: 503/66, 84
Oppført: 1971
AskeladdenID: 148693-3
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900937

Kompleks 9900089

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter fløyens eksteriør og interiør i hovedinngang med vestibyle og kafeteria i 1.
etasje, kantine, spisesal  og korridor, auditorium som går over U-etasje og K-etasje, og
hovedtrapperom i U-etasje og 1. etasje. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer
hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk,
overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, pipeløp over tak, og
detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, tekniske installasjoner m.v. er fredet som
del av interiøret.

Omfang interiør er markert på plantegning.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare fløyen som del av helse- og arkitekturhistorisk viktig
sykehus etappevis bygget gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre sykehusets
opprinnelige arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som
dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formålet med fredning av de utvalgte interiører
er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk,
belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Fløyen er svært godt bevart del av et sjeldent helhetlig planlagt sykehusanlegg bygget ut etappevis
gjennom 50 år. Sykehuset representerer en alternativ retning i norsk sykehusarkitektur i siste
halvdel av 20. århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et
arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig planlegge for
endringsmuligheter og utvidelser. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og
bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.

Vedlegg nr. 2.26
Side 3

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



Plantegning K-etasje. Omfang interiørfredning fløy A er markert med blå skravur.

Vedlegg nr. 2.26
Side 4

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



Plantegning U-etasje. Omfang interiørfredning fløy A og fløy B er markert med blå skravur.

Vedlegg nr. 2.26
Side 5

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning fløy A er markert med blå skravur.

Vedlegg nr. 2.26
Side 6

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SYKEHUSVEIEN 1, FLØY B OG D

Bygningsnr: 166972620
Gnr/bnr: 503/66, 84, 237
Oppført: 1958 - 1967
AskeladdenID: 148693-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900936

Kompleks 9900089

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter eksteriør og interiør i korridor i U etasje. Fredningen av eksteriør og utvalgt
interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning,
materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, pipeløp
over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, tekniske installasjoner m.v. er
fredet som del av interiøret.

Omfang interiør er markert på plantegning, se fløy A, side 5.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare fløyene som del av helse- og arkitekturhistorisk viktig
sykehus etappevis bygget gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre sykehusets
opprinnelige arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som
dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formålet med fredning av utvalgt interiør er å
opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Fløyene er svært godt bevart del av et sjeldent helhetlig planlagt sykehusanlegg bygget ut
etappevis gjennom 50 år. Sykehuset representerer en egen retning i norsk sykehusarkitektur i siste
halvdel av 20. århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et
arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig plannlegge for
endringsmuligheter og utvidelser. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og
bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.

Vedlegg nr. 2.26
Side 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SYKEHUSVEIEN 1, FLØY C

Bygningsnr: 166972620
Gnr/bnr: 503/8, 10, 110, 209, 210, 222, 237
Oppført: 1978
AskeladdenID: 148693-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900932

Kompleks 9900089

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare fløyen som del av helse- og arkitekturhistorisk viktig
eksempel på etappevis bygget sykehus gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal
sikre sykehusets opprinnelige arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Fløyen er svært godt bevart del av et sjeldent helhetlig planlagt sykehusanlegg bygget ut etappevis
gjennom 50 år. Sykehuset representerer en alternativ retning i norsk sykehusarkitektur i siste
halvdel av 20. århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et
arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig planlegge for
endringsmuligheter og utvidelser. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og
bevisst formgivning. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og
arkitektoniske uttrykk.

Vedlegg nr. 2.26
Side 8

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SYKEHUSVEIEN 1, FLØY E

Bygningsnr: 166972620
Gnr/bnr: 503/66, 84
Oppført: 2002
AskeladdenID: 148693-4
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903009

Kompleks 9900089

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet er å bevare fløyen som del av helse- og arkitekturhistorisk viktig eksempel på etappevis
bygget sykehus gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre sykehusets
opprinnelige arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som
dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Fløyen er integrert del av et sjeldent helhetlig planlagt sykehusanlegg bygget ut etappevis gjennom
50 år. Sykehuset representerer en egen retning i norsk sykehusarkitektur i siste halvdel av 20.
århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et arkitektonisk
helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig planlegge for
endringsmuligheter og utvidelser. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og
bevisst formgivning. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og
arkitektoniske uttrykk.

Vedlegg nr. 2.26
Side 9

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



UTOMHUS

Bygningsnr: -
Gnr/bnr: 503/66,210,8,222,10,110,237
Oppført:
AskeladdenID: 148693-5
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903010

Kompleks 9900089

Fredning utomhus

Omfang: Fredningen omfatter utomhusanleggenes arealer, terreng, strukturer som park og grøntområder,
hovedelementer som veier, stier, dekker, belegg, vegetasjon, trær og annen grønnstruktur samt
konstruksjoner som gjerder, porter, murer, belysning, paviljonger, skulpturer, basseng, trapper
med detaljer, materialbruk og overflater.

Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

Formål: Formålet er å bevare uteområdet /sykehusparken som del av et viktig helse- og arkitekturhistorisk
eksempel på sykehus bygget ut etappevis gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal
sikre uteområdets /parkens opprinnelige arkitektur. Park- og hageanlegg skal bevares og forvaltes
som en helhet, og den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom sykehuset og uteområde
skal opprettholdes. Fredningen skal sikre hage og parkanlegg og deres innbyrdes sammenheng, og
opprettholde materialbruk, dekker, vegetasjon, og opprinnelige utemøbler, armaturer m.v. samt
kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Begrunnelse: Uteområdet er arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på park/uteområde som del av
sykehuskompleks fra perioden 1958-2001 tegnet av ett av landets ledende arkitektkontorer innefor
helsebyggeriet etter krigen. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et
arkitektonisk helhetlig preg mellom bygde volumer og ekstisterende terreng for å ivareta estetiske
og miljømessige hensyn. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst
formgivning i eksteriør, interiør og uteområde. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.

Vedlegg nr. 2.26
Side 10
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Langsævn 4 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 4846 ARENDAL Regnskap 

Postboks 723 Stoa     Postboks 702 

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Rambøll Norge AS - Arendal 

Kystveien 2 

4841 ARENDAL 

  

 

   

 

  

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

Region sør Wenche Klungland / 37019911 17/85918-3    19.10.2017 

     

      

Reguleringsplan - melding - Legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp - 

Arendal kommune 

Viser til oversendelse datert 16.06.17, samt telefonsamtaler og mail. 

 

Planområdet: 

Området ligger på Kloppene i Arendal kommune. I vest inngår deler av hovedbygningen og 

hovedatkomsten til Arendal sykehus, i sør inngår Sykehusvegen 2 i planområdet. Mot nord 

er avgrensningen lagt i nordre vegkant på kommunal veg. I øst er deler avgrensningen lagt i 

ytterkant av Sykehusveien (kommunal veg) og Klinkenberg (privat veg).  

 

Planavgrensningen overlapper planavgrensningen til Reguleringsplan Parkveien-Blødekjær-

Sykehuset melding om oppstart datert 02.12.2016, denne planen er under arbeid.  

 

Formål: 

Formålet med planen er å etablere nybygg for interkommunal legevakt og kommunal 

øyeblikkelig hjelp, dette skal etableres i forbindelse med eksisterende sykehus på Kloppene. 

 

Rolleavklaring: 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. 

 

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

Planområdet grenser ikke inntil fylkesveg eller riksveg som vi forvalter. Dydensvei munner ut 

i fylkesveg 420 (Parkveien) og fylkesveg 25 (Kloppene).  
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I denne saken vil vi primært uttale oss i forhold til det arbeidet som pågår med Bypakke 

Arendal, Areal- og transportplanen for Arendalsregionen, samt gi råd knyttet til 

trafikksikkerhet, gange, sykkel og kollektiv. 

 

Planarbeid: 

Kommunedelplan for Sykkel i Arendal med konsekvensutredning 2011-2030, angir at det 

skal være blandet trafikk på Dydens vei. Denne løsningen er også angitt i Mulighetstudie – 

Tiltak for syklende og gående Arendal sentrum. Det er knyttet en viss usikkerhet til om dette 

er framtidig løsning.  

 

Bypakke Arendal: 

Det ble meldt oppstart på reguleringsplan Parkveien-Blødekjær-Sykehuset i Arendal 

kommune 02.12.2016. I planprogrammet kap. 1.3 Premisser for planarbeidet står det at 

planen ikke omfatter opprustning av Dydens vei. Det er uklart hvordan framtidig 

planavgrensning vil bli. 

 

Gjennom Bypakkeprosjektet har hovedatkomst til Sykehuset samt kollektiv vært sentrale 

tema, og ulike løsninger har vært vurdert, vi nevner: 

 Springkleiv - toveis kollektivtrafikk 

 Dydens vei – toveis kollektivtrafikk, deler av vegen gjøres kun tilgjengelig for 

kollektiv og utrykningskjøretøy.  

 

Det er ikke tatt stilling til framtidig løsning, men det er sannsynlig at framtidig 

kollektivtrafikk vil gå via Dydens vei og ikke via Springskleiv slik det er skissert i 

mulighetsstudie kollektiv 2016.  

 

Hovedatkomsten til sykehuset blir sannsynligvis via Kloppene, dette vil imidlertid avhenge av 

arbeidet med ny E18 og nye tilførselsveger. Nye Veier AS vil sannsynligvis melde oppstart på 

kommunedelplan i løpet av 2018. 

 

Statens vegvesen og Arendal kommune jobber med gatebruksplan for Arendal og er i ferd 

med å lage planprogram for Arendal øst og Arendal vest, dette vil berøre mye av vegnettet i 

og rundt sentrum. Beredskap og utrykning til og fra sykehuset vil være en faktor som er 

viktig å få klarlagt, med bakgrunn i dette er det avtalt møte med representanter fra 

sykehuset 27.10.17.  

 

Innspill basert på sektoransvar:  

Byggegrenser: 

I kommunedelplanen for sykkel er det angitt at Dydens veg skal ha blandet trafikk. Vi vil 

imidlertid anbefale at byggegrensen settes ut i fra et prinsipp om at de myke trafikantene 

skal være godt sikret, og at det skal være mulig å etablere sykkelveg med fortau i framtiden.  

Vi gjør dere oppmerksom på at parkeringsplasser/ murer etc. defineres som anlegg/ 

konstruksjon og omfattes av byggegrensen. 
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Kryss/sikt: 

Det bør være et mål å:   

 redusere antall avkjørsler/ kryss i området, slik at antall konfliktpunkter reduseres.  

 legge stor vekt på siktforhold og vertikalgeometri slik at samspillet mellom de ulike 

trafikantgruppen blir godt.  

 

Årsaken til at vi påpeker dette er at ulykkesanalyserapporter utarbeidet av Statens vegvesen 

viser at gode kryss/ avkjørsler samt gode siktforhold er en viktig faktor for å få redusert 

antall ulykker. Dette gjør også at konsekvensen/ utfallet av ulykkene blir bedre.  

Vi vil også minne om framsikt gjennom kurver. Dette vil ha stor betydning for samspillet 

langs Dydens veg og være en viktig faktor med tanke på utrykning.   

 

Vi vil anbefale at dere regulerer inn frisiktsoner og tydeliggjør hva som er tillatt innenfor 

frisiktsonene gjennom bestemmelsene. Vi foreslår følgende: 

Innenfor frisiktsonen skal terrenget planeres slik at dette ikke på noe sted blir høyere enn 

0,5m over tilstøtende vegers nivå. Beplantningen på egen eiendom (ikke hekk eller trær) 

tillates hvis denne ikke er høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers nivå. 

 

 

 

Vegavdeling Aust-Agder seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Glenn Solberg 

seksjonsleder Wenche Klungland 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

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

 


