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Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10 at forslag til 
detaljreguleringsplan for legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling med 
plankart og bestemmelser datert 26.04.2019 legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 08.05.2019 sak 19/50 
 
Møtebehandling 
 
Befaring foretatt. 
 
Ole Glenn Tvermyr (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Arendal kommuneplanutvalg ber om at det før endelig behandling av planen blir vurdert 
hvordan trafikkavvikling på Dydensvei kan gjennomføres på en mest mulig smertefri måte. 
Kommuneplanutvalget ser med bekymring på en allerede økende trafikkmengde på Dydens 
vei, og hvilke konsekvenser dette får for utrykning og trafikksikkerhet.  
Kommuneplanutvalget oppfordrer rådmannen til å kontakte Vegvesenet og Fylkeskommunen 
for å fremlegge bekymringen og se på eventuelle løsninger.  
 
 
Votering 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 8 (Ap 2, V 1, SV 1, KrF 1, H 2, FrP 1) mot 1 (Hp 1) 
stemmer. Tilleggsforslaget fra Ole Glenn Tvermyr (KrF) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommuneplanutvalget vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10 at forslag til 
detaljreguleringsplan for legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling med 
plankart og bestemmelser datert 26.04.2019 legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Arendal kommuneplanutvalg ber om at det før endelig behandling av planen blir vurdert 
hvordan trafikkavvikling på Dydensvei kan gjennomføres på en mest mulig smertefri måte. 
Kommuneplanutvalget ser med bekymring på en allerede økende trafikkmengde på Dydens 
vei, og hvilke konsekvenser dette får for utrykning og trafikksikkerhet.  
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Arendal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling, 
forslag til detaljreguleringsplan 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10 at forslag til 
detaljreguleringsplan for legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling med plankart og 
bestemmelser datert 26.04.2019 legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 
Vedlegg 
1. Kart og bilder 
2. Plankart 26.04.19 
3. Bestemmelser , 26.04.19 
4. Planbeskrivelse , 26.04.19 
5. Merknader 
6a. Kulturminner og kulturmiljø, NIRAS, 10.01.2018 
6b. Kulturminnfaglig kommentar til rapport fra NIRAS, 22.02.2019 
6c. Vurdering av fredningsforskrift, adv. Hald, 28.01.19 
7. Støyutredning, 1.3.2019 
8. Trafikkanalyse, 26.04.2019 
9. Notat om støv, 4.3.2018 
10. Ingeniørgeologisk vurdering, 14.05.2018 
11. Rammeplan for vann, spillvann og overvann,  15.06.2018 
 
 

Sammendrag/problemstilling 

Arendal bystyre fattet følgende vedtak den 08.12.2016:  

 
«Arendal bystyre vedtar å iverksette nødvendig planarbeid med sikte på å etablere nybygg for 
interkommunal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp.  
Arendal bystyre vedtar at det bygget som planlegges i tillegg må gi mulighet for, samtidig eller på 
et senere tidspunkt, å etablere kommunal korttidsavdeling og kommunalt responssenter for ulike 
alarmtjenester i samme bygg.  
Arendal bystyre ønsker primært å bygge så tett på sykehuset at det kan etableres en lukket 
gangforbindelse til sykehuset. Dette av hensyn til pasientsikkerhet og effektiv samhandling med 
sykehuset når dette er påkrevd.  
Arendal bystyre vedtar at dersom det av regulerings- eller avtalemessige grunner viser seg umulig 
å realisere den foretrukne løsningen, ber bystyret rådmannen å utrede andre aktuelle løsninger.  
Arendal bystyre ber rådmannen i tett samarbeid med Arendal eiendom KF iverksette nødvendig 
planarbeid med sikte på sak til bystyret om konkret bygging i løpet av 2017.  
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Sykehusets behov for å ha tilstrekkelig areal for å utføre et godt tilbud av spesialisthelsetjenester 
og et fullverdig akuttilbud i fremtiden må ikke vike for Arendal kommunes ønske om 
samlokalisering av KØH og legevakt.» 
 
De viktigste utfordringene i saken har vært hvordan det nye bygget skal tilpasses sykehuset, som 
er fredet, og hvordan trafikkstrømmen til og fra bygget skal løses.  
 
Planforslaget følger opp bystyrets vedtak, og utfordringene i saken er løst på en tilfredsstillende 
måte. Plandokumentene gir et fyldig bilde av konsekvensene, men gir likevel rom for en viss 
fleksibilitet ved seinere detaljprosjektering.  
 
Rådmannen anbefaler at kommuneplanutvalget legger saken ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn for saken 

Planforslaget er fremmet av konsulentfirmaet Rambøll AS på vegne av Arendal eiendom KF.  
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et nytt bygg for interkommunal legevakt, 
kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og korttidsavdeling. 
Mellom det nye bygget og Arendal Sykehus legges det til rette for å etablere en intern forbindelse i 
form av bru eller kulvert som vil gi god tilgjengelighet mellom de to bygningene. 
 
Oppstart av planarbeid med forhåndshøring av planprogrammet ble varslet i brev datert 
14.06.2017, med frist for innspill satt til 25. august 2017.  
Planprogrammet, som var endret på noen få punkter, ble fastsatt av kommuneplanutvalget 
3.1.2018. Planavgrensningen ble også redusert etter varselet. 
Det er mottatt noen bemerkninger:  
 

Merknader  

Oppsummering og kommentarer 

 
Bane Nor, brev datert 19.07.2017: 
En del av det planlagte området, ligger over jernbanetunnelen som går inn mot Arendal stasjon. 
De ber om at det i videre planarbeid tas hensyn til tunnelens sikkerhetssoner og at disse ikke 
berøres ved arbeider og permanente løsninger i grunnen. 

 
Rådmannens kommentar: Jernbanetunnelen og dens sikkerhetssoner er tatt hensyn til i 
plandokumentene. Bestemmelsesområde #1 sikrer at tiltak innenfor sikkerhetssonen 
(kulvert mellom sykehuset og nytt bygg) er søknadspliktig til jernbanemyndighet.  

 
Sørlandet Sykehus, brev datert 14.08.2017: 
De mener at avgrensningen for reguleringsplanen må gå 1 meter utenom veggliv i fht deres 
bygningsmasse, og holde seg på østsiden av E-fløyen (nybygget fra 2002).    
E-fløyen er i endring og de må ikke hindres i utviklingen av sykehuset i Arendal. 
 

Rådmannens kommentar: Planavgrensningen er endret med hensyn til deres merknad. 
Det har vært dialog med Sykehusbygg angående utformingen av det nye bygget og 
hvordan tilknytningen til fløy E kan løses. 

 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Region Sør, e-post datert 15. august 2017:  
Innledningsvis vises til NVEs retningslinjer for «flaum og skredfare i arealplanar», og sjekklister 
som gir oversikt over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner. Dersom 
planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring.  
 

Rådmannens kommentar: Konsulenten svarer at planforslaget berører tema i sjekklisten, 
og at planforslaget skal sendes på høring til NVE. Aktuelle tema er innarbeidet i risiko- og 
sårbarhetsanalysen.  

 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), brev datert 21.08.2017:  
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av 
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regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og 
de har dermed ingen merknader til varsel om oppstart planarbeid og høring av 
planprogram. 

 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering 

 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 23.08.2017:  
Fylkesmannen skriver at planarbeidet må redegjøre for hvordan sprengningsarbeidene vil påvirke 
naturen. Faren for erosjon og avrenning er stor ved større sprengningsarbeider. Større 
sprengningsarbeider medfører også støy- og støvplager for omkringliggende bebyggelse. De ber 
derfor om at planprogrammet suppleres, slik at det fremgår at også støv utredes. Med bakgrunn i 
områdets sentrale beliggenhet og virksomhetens transportbehov, ber de kommunen vurdere om 
temaet «transport, trafikk og parkering» bør konsekvensutredes. Selv om planområdet kun 
omfatter deler av sykehusets virksomhet, vurderer de at virksomheten som helhet bør vurderes 
under dette temaet. De vil også anbefale at det tilrettelegges for godt tilgjengelige og sikre 
parkeringsplasser for sykkel og et lavt makskrav for bilplasser. 
Under tema «nærmiljø» anbefales god medvirkning med sykehusets ansatte, pasienter og beboere 
i området, siden arealene i dag er i bruk som grøntanlegg til sykehuset og naboer.  
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. 
Utover dette peker de på en rekke generelle temaer som alltid bør redegjøres for i planarbeid. 
 

Rådmannens kommentar: Alle tema som er nevnt i fylkesmannens uttalelse har vært 
gjenstand for konskvensutredning. Det foreligger egne fagrapporten for alle tema bortsette 
fra nærmiljø. 
Det er nedfelt i bestemmelsene at deler av fjellkollen som gjenstår etter utbygging skal 
bevares med sitt opprinnelig preg med hensyn til terreng og vegetasjon. Det tillates 
tilrettelegging for opphold og rekreasjon.  
Resultatene fra de ulike temaene som er omfattet av konsekvensutredningen er innarbeidet 
i plandokumentene. Det er gjort avbøtende tiltak for at det ikke skal være store negative 
konsekvenser. 
 

Agder Energi Nett, e-post datert 24. august 2017: 
I planområdet som inngår i detaljreguleringen har de distribusjonsnett og er bygget i medhold av 
områdekonsesjon. Høyspenningskablene som ligger innenfor planområdet, må tas hensyn til. Det 
er viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres. Det må også tas hensyn til eksisterende 
nettstasjon innenfor planområdet. Evt endring/flytting av anlegget må 
gjøres i samarbeid med AEN. De mener videre at noen konkrete bestemmelser må inn i 
bestemmelsene. Det må heller ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til deres 
anlegg, eller som endrer overdekningen over kabler, eller avstanden til luftstrekk. 
I god tid før utbyggingen må det avklares hvordan planområdet skal forsynes med elektrisk.  

 
Rådmannens kommentar:  
Forslagsstiller svarer at Agder energi sine kabelnett og nettstasjoner er tatt hensyn til i 
planarbeidet. Eventuelle tiltak i strømforsyningsnettet avklares med Agder energi i løpet av 
planprosessen. Planbestemmelser og kart sikrer Agder energi sine interesser i 
planområdet.  

 
Aust-Agder fylkeskommune, e-post datert 8. september 2017:  
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.  
Når det gjelder kulturminnevern så er Riksantikvaren ansvarlig myndighet for det fredede anlegget. 
Se oppsummering av uttalelse som lå ved denne e-posten.  
De er kommet til at potensialet for automatisk fredede kulturminner er lavt, og det er ikke 
nødvendig med arkeologisk registrering i denne saken.  

 
Rådmannens kommentar: Trafikk og transport er konsekvensutredet som en del av 
planarbeidet, og det samme gjelder både nærmiljø og kulturminner. Etter råd fra Statens 
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vegvesen er det lagt inn muligheter for et kantstopp for buss i Dydens vei. Oppsummering 
av Riksantikvarens uttalelse følger under. 

 
Riksantikvaren, brev datert 22.08.2017: 
Vernesituasjonen er ikke korrekt gjengitt i planprogrammet, men referatet fra oppstartmøtet viser at 
korrekt verneform ble meddelt forslagsstiller. 
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, annet lovverk 
gjelder).  Eventuell sammenbygging med eksisterende fredet sykehusbebyggelse vil måtte 
behandles særskilt som dispensasjon fra fredningen. 
For øvrig forventes det at den nye reguleringsplanen legger til rette for en utbygging som i 
plassering, volum, form, materialbruk og farge lar det fredete anlegget visuelt framstå i samsvar 
med formålet med fredningen av Arendal sykehus.  
 

Rådmannens kommentar: Vernesituasjonen ble rettet opp i planprogrammet. 
Planavgrensningen er endret ved å unnta den fredede bygningen. Hensynet til sykehuset 
som fredet anlegg er et av temaene som er utredet nærmere i konsekvensutredningen. 
Bestemmelser om utforming er formulert med hensyn til det fredede anlegget, delvis basert 
på forslag fra representanter fra sykehusets eiendomsavdeling. Bro som knyttes fysisk til 
det fredede bygget vil være avhengig av om riksantikvaren kan innvilge dispensasjon. 

 
 
Statens vegvesen, brev datert 19.10.2017: 
I denne saken vil de primært uttale seg 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. 
Planområdet grenser ikke inntil fylkesveg eller riksveg som de forvalter.  
Gjennom Bypakkeprosjektet har hovedatkomst til Sykehuset samt kollektiv vært sentrale 
tema, og ulike løsninger har vært vurdert. 
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 for kollektiv 2016.  
Statens vegvesen og Arendal kommune jobber med gatebruksplan for Arendal.  
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.  
I kommunedelplanen for sykkel er det angitt at Dydens veg skal ha blandet trafikk.  
De 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. 
Videre anbefales at det reguleres inn frisiktsoner og tydeliggjør hva som er tillatt innenfor 
frisiktsonene gjennom bestemmelsene. 
Utover dette har de ikke merknader som er relevante for planavgrensningen eller planprogrammet.   
 

Rådmannens kommentar: Planavgrensningen berører ikke lenger grensen til 
reguleringsplan Parkveien- Blødekjær- Sykehuset. Denne reguleringsplanen regulerer inn 
bussholdeplass i krysset til Dydensvei, på begge sider av veien. Dette vil gi litt bedre 
tilgjengelighet med buss til sykehusområdet enn det er i dag.  
Avgrensningen for gatebruksplanen stopper i Blødekjær.  
Det er avholdt møte med representanter fra Statens vegvesen 11. april der ulike 
problemstillinger om funksjon, trafikkutfordringer og kollektivdekning ble tatt opp.  
Vegvesenet anbefalte da at det ble tegnet inn fortau langs sørsiden av Dydens vei, med et 
enkelt kantstopp for buss, noe som er gjort. 

 

Rådmannens vurdering 

Forholdet til kommuneplanen  
I kommuneplanens arealdel (revisjonsutgaven) er området rundt sykehusbygningene satt av til 
offentlig bebyggelse. Området er regulert i reguleringsplaner for Sykehusområde, bebyggelsesplan 
felt o3, vedtatt i 1998 og Sykehusområde, felt o5c, Klinkenberg, vedtatt i 2005.  
Aktuelle tomt, som er satt av til grøntformål i reguleringsplanen, er også satt av til grøntformål i 
kommende kommuneplan. Samtidig er et lite skogsområde sør for boligbebyggelen på Klinkenberg 
omgjort til grøntformål i forhold til forrige kommuneplan.  
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Sykehuset er satt av til hensynssone H_730- annet lovverk gjelder, i dette tilfellet kulturminneloven 
og fredningsforskriften. Det er også en støysone for helikopterstøy i kommuneplanen. Støysonen 
er videreført i planforslaget. 
De østlige delene ligger innenfor H_570, hensynssone for kulturmiljø, men arealene er en 
eksisterende parkeringsplass, og ingen kulturmiljøverdier vil berøres på grunn av den ønskede 
utbyggingen. Hensynssone H_ 570, kulturmiljø er ikke videreført. 
 
Planforslaget er ikke i tråd med arealformålet i kommende kommuneplan, men det er foretatt et bytte, 
slik at naboene på Klinkenberg har fått beholde et annet grøntområdet, som altså var byggeområde 
for offentlig bebyggelse tidligere, isteden.  
 
Planforslaget er i hovedsak i tråd med overordnede føringer og planer. 
 
Konsekvensutredning 
 
Utredningstemaene har vært kulturminner, støy, støv, geologi og ras, trafikk og nærmiljø. Temaene 
er utredet i tråd med fastsatt planprogram.  


Kulturminner   
Arendal sykehus ble fredet etter kulturminneloven § 22 a) i 2011. 
For fløyen mot øst, E- fløyen, gjelder eksteriørfredning. Planavgrensningen tangerer fredningen 
langs fasadeliv for fløy E, bare der det er ønsker om en tilknytning. Øvrig tomtearealet inngår ikke i 
fredningen.  
Rapport fra «Niras», datert 10. januar 2018 konkluderer med at det planlagte bygget vil gi store 
negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, siden visuelle og funksjonelle 
sammenhenger mellom vernet arkitektur og landskap brytes, og viktige siktlinjer til og fra vil bli 
brutt og ødelagt. Rapporten er så ytterliggående at det konkluderes med at nytt tomtevalg bør 
utredes.  
I riksantikvarens uttalelse er det gitt råd om utforming, og det er lagt vekt på at det nye bygget må 
utformes i samsvar med formålet med fredningen. De skriver ingenting om tomtevalget. 
Riksantikvaren er innsigelsesmyndighet og har siste ord i saken, men har ikke varslet noen form 
for innsigelser. 
 
Forslagsstiller har innhentet andre uttalelser som viser et syn som tilsier at det kan tas hensyn til 
kulturminnet hvis det gis klare premisser for utformingen, og dermed minimerer konsekvensene.  
Etter rådmannens oppfatning tar reguleringsforslaget hensyn til det fredede anlegget, både når det 
gjelder plassering og utforming. Rådmannen kan derfor ikke se at det planlagte bygget vil komme i 
konflikt med formålet med fredningen, men har forståelse for at ulike faggrupper kan ha ulikt syn 
på dette. 
 
Rådmannen viser særlig til at formålet med fredningen blant annet er å bevare Arendal sykehus 
som helse- og arkitekturhistorisk viktig eksempel på sykehus bygget ut etappevis gjennom siste 
halvdel av 20. århundre. Forståelsen av dette kan være at det kan gis rom for flere etapper. 
 
I planbeskrivelsen konkluderes det med at tiltaket derfor vil få «ubetydelig» konsekvens for 
kulturminner og kulturmiljø. Rådmannen støtter denne konklusjonen. 
 
Støy 
Trafikkstøy vil bli omtrent som i dag. Det er støy fra helikopterdekket og inn- og utflyvning.  
Siden bruksformålet er definert som støyfølsomt, vil det bli nødvendig med noe støybeskyttende 
tiltak, slik at innendørs støynivå blir tilfredsstillende.  Det kan være aktuelt å bygge tak på 
uteoppholdsareal på grunn av nærhet til helikopterdekket. 
I planbeskrivelsen konkluderes det med at tiltaket vil få «liten negativ konsekvens» for temaet støy. 
 
Trafikk  
Det forventes at ny KØH og korttidsavdeling vil føre til en trafikkvekst på omtrent 300 bilturer i 
døgnet. Legevakten er her i dag, og skal bare flyttes, slik at det ikke vil utgjøre noen økning i 
biltrafikken.  
Krysset mellom Parkveien og Dydens vei vil fortsatt ha god restkapasitet etter tiltaket. Tiltaket 
medfører så liten trafikkvekst at ulykkesbildet i området ikke forventes endret.  
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Det er lagt til rette for å anlegge bussholdeplass i Dydens vei for å bedre muligheten for å bruke 
buss til sykehuset.  
Tiltaket vil gi «liten positiv» konsekvens for trafikkforhold.  
 
Støv  
Dagens trafikksituasjon viser at de beregnede verdiene er lavere enn grenseverdier både i 
forurensningsforskriften og i «Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-
1520)». Siden det vil bli ubetydelig økning i trafikk som følge av tiltaket, vil konsekvenser som følge 
av støv fra biltrafikk ha liten betydning i driftsfasen. 
Med disse tiltakene vil det ifølge konsekvensutredningen gi «ubetydelig» konsekvens på grunn av 
støv.  
 
Konsekvenser i bygge- og anleggsfasen  
 
Geologi og ras  
Det vil være behov for sprengning. Det må utføres tilstandsvurderinger av nabobygg, slik at 
eventuelle skader kan dokumenteres og det må gjøres tiltak for å unngå steinsprut fra salvene.  
 
Støv  
Negative konsekvenser som følge av støv er mest kritisk i anleggsfasen.  Disse konsekvensene vil 
være midlertidig, og ikke gi langvarige konsekvenser. 
Det vil bli utført hjulvask og spyling av veier og masser på byggeplassen for å hindre 
støvspredning. Dersom noen avdelinger ved sykehuset er særlig ømfintlige for støv må det 
benyttes støvreduserende tiltak.   
 
Nærmiljø 
Det skal sannsynligvis sprenges kun i korte perioder i anleggsfasen, og det forventes lav grad av 
eksponering av støv og støy for folk i nærområdene. Skadereduserende tiltak vil bidra til mindre 
spredning av støv i nærområdet. 


Bygge- og anleggsfasen er beregnet til å utløse «liten negativ konsekvens» for temaene geologi, 
støv, og nærmiljø. 
 
Rikspolitiske retningslinjer, forhold til barn og unges oppvekstvilkår 
Det er flere eneboliger i området. Samtlige har store private hager. Grøntstrukturen som blir berørt 
av tiltaket har karakter av park, og tilhører sykehuset. Delen mot nord og vest, som må sprenges 
vekk, er altfor bratt, og direkte farlig. Den sørlige delen kan beholdes. Barne- og 
ungdomspsykiatrisk avdeling ligger like ved, og dette naturområdet er hyggelig å gå igjennom, og 
kan benyttes til uteopphold også i fremtiden. 
Området er ikke i aktiv bruk til lek og uteopphold blant barna som bor i området, så vidt rådmannen 
kjenner til. 
I kommende kommuneplan er et området i den sørlige delen av Klinkenberg satt av til 
grøntstruktur. Dette området har vesentlig bedre kvaliteter i forhold til barns frie lek, enn det som 
reduseres som følge av utbyggingen. 
 
Universell utforming  
Bygningen er offentlig og skal være tilgjengelig for alle. Teknisk forskrift må følges. Det er foreslått 
bestemmelser om at planter og trær som kan gi allergiske reaksjoner ikke skal brukes.  
 
Estetikk  
Bestemmelser som gjelder utformingen er utarbeidet i samråd med sykehusets eiendomsavdeling.  
Bestemmelsene er formulert slik at det nye bygget skal oppleves som et bygg med en egen 
identitet, samtidig som det ikke skal gå på bekostning av sykehusets fredningsverdi.  
 
Sykehusets representant har foreslått bestemmelser som ikke tillater gangbro mellom bygningene. 
Forslagsstiller mener imidlertid at slik forbindelse vil gi bedre funksjonalitet enn kulvert, og de sier 
også at de har hatt dialog med representanter fra sykehusbygg som ikke motsetter seg en slik 
løsning. Rådmannen anbefaler at både kulvert og gangbro ligger i forslaget når det sendes ut til 
offentlig ettersyn, men kan ikke garantere at riksantikvaren aksepterer en gangbro som knyttes 
fysisk til det fredede bygget.  
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Når det gjelder landskapsvirkninger planlegges bygningen der det i dag er en kolle, som allerede 
er delvis utsprengt.  Bygningshøyden er beregnet ut i fra høyden på kollen, slik at virkningen av 
bygningen kan sammenliknes med dagens situasjon.  
 
Funksjonalitet 
Under planleggingen av slike bygg er den største utfordringen å få trafikkstrømmen til og fra 
bygningen til å fungere optimalt. Publikum og pasienter skal ankomme bygningen på en hyggelig 
og intuitiv måte, uten å måtte ta hensyn til ambulanser og politibil, avfallshåndtering og 
varelevering. Ambulanser skal kjøre ut og ankomme raskt, uten hindringer. De ulike innganger må 
derfor ligge på forskjellige steder ut mot sentrale veier. Reguleringsforslaget legger til rette for flere 
ulike løsninger, men detaljene overlates til prosjekteringen av selve bygget.   
 
Teknisk infrastruktur  
Eksisterende veier skal benyttes. Langs Dydens vei legges det til rette for fortau og kantstopp for 
buss. 
Det foreligger en egen rammeplan for vann, spillvann og overvann. Overvannshåndteringen skal 
løses på en sikker og bærekraftig måte.  
Vann- og avløpsanlegget i området har tilstrekkelig kapasitet, og det er nok slokkevannskapasitet.  
Det er foreslått rekkefølgekrav om at det skal foreligge godkjente tekniske planer før 
rammetillatelse kan gis.  
 
Biologisk mangfold 
Kystområdene i Arendal er godt kartlagt av biologer og det er flere observasjoner av arter i 
artsdatabanken.  
Ifølge planbeskrivelsen er det ikke registrert prioriterte arter eller viktige naturtyper i planområdet. I 
nærheten av planområdet er det registrert to rødlistede arter, men byggeplanene vil ikke berøre 
disse to lokalitetene. Med dette vurderes prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12 som godt 
ivaretatt. 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak 

Legevakt og øyeblikkelig hjelp er en kommunal oppgave. Utgifter til bygg og infrastruktur samt 
senere drift- og vedlikehold faller på kommunen. Finansiering av bygg går som egen sak.  
 
 

 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 30. april 2019.  
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