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EKSISTERENDE FORHOLD
Fra planprogrammet:
Hvordan er His bygd opp i dag? Sammensetting av boligtyper, demografi, arbeidsplasser,
næringsareal og sosiale møteplasser. Analysen baseres på grunnlag av kommunens data,
feltbefaringer og innspill i planprosessen.

Befolkning og boligtyper
Hisøy er delt inn i fire grunnkretser, se figuren under. Planområdet dekker både grunnkretsen His
nord og grunnkretsen His sør.

Figur over grunnkretsene. For å unngå forvirring mht navn på levekårssonene, er navnene her endret
fra His 1 til His nord og fra His 2 til His sør.

Totalt bor det 4518 personer på Hisøy (se figur over). Tabellen under viser aldersfordelingen på de
fire grunnkretsene, og Hisøy samlet. Arendal kommune som helhet er også tatt med som
sammenligningsgrunnlag. Tallene er fra 1. januar 2014.

Kolbjørnsvik
His nord
Sandvigen
His sør
Hisøy
Arendal

0-5 år
6-15 år
16-18 år
19-66 år
5,6 %
14,7 %
3,5 % 61,1 %
5,4 %
13,0 %
4,8 % 61,6 %
8,5 %
15,9 %
3,4 % 57,0 %
7,1 %
11,9 %
4,1 % 59,1 %
6,2 %
13,7 %
4,1 % 60,3 %
7,2 %
12,2 %
4,0 % 62,2 %
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67-74 år
75-79 år
80 +
7,4 %
3,4 %
6,9 %
2,7 %
6,4 %
4,0 %
8,4 %
4,3 %
7,2 %
3,3 %
7,1 %
2,7 %

4,4 %
5,7 %
4,7 %
5,1 %
5,1 %
4,3 %

Befolkningsutvikling
Hisøy har hatt en lavere befolkningsvekst enn Arendal de siste 15 årene. Når en ser på grunnsonene,
så gjelder ikke dette Sandvigen, som har hatt en høyere vekst enn gjennomsnittet. I perioden 20042009 økte folketallet på Hisøy med 86 personer, og i påfølgende femårsperiode (2009-2014) økte
folketallet med 177 personer. Diagrammet nedenfor viser hvordan økningen i folketall fordeler seg
på de ulike grunnkretsene.

Befolkningsvekst, grunnkretser
16,0 %
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %

tilvekst 1999-2014
tilvekst 2009-2014

Boligbygging
Diagrammet nedenfor viser boligbygging på Hisøy. I den siste tiden er det bygget om lag like mange
eneboliger, rekke/to-mannsboliger og blokkleiligheter. En oppsplitting av tallene på soner viser at
nye blokkleiligheter kun finnes i ”His nord”, og at i hele tatt mesteparten av byggevirksomheten har
skjedd i denne sonen.

Boligbygging 2006-2013

Kolbjørnsvik

His nord

Sandvigen
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His sør

Blokkleilighet

Rekketomannsbolig

Enebolig

Blokkleilighet

Rekketomannsbolig

Enebolig

Blokkleilighet

Rekketomannsbolig

Enebolig

Blokkleilighet

Rekketomannsbolig

Enebolig

60
50
40
30
20
10
0

Boligforhold
Hisøy er et område som er dominert av eneboliger. I 2006 var 85 % av boligene eneboliger (inklusive
våningshus). I 2012 var det fortsatt 82 % eneboliger. Andelen rekkehus og to-mannsboliger lå på 9 %
både i 2006 og i 2012, mens antallet leiligheter økte fra 3 % til 6 % i samme periode. Dette skyldes i
hovedsak de nye blokkene i sone His nord som ble ferdigstilt i 2012. Sammenlignet med Arendal ser
en at andelen eneboliger er vesentlig høyere på Hisøy.

Andel av ulike boligtyper
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Annet *
Blokk-leilighet
Rekkehus, tomannsbolig
Enebolig

Ut fra andelen eneboliger, burde det også vært en stor andel familier bosatt på Hisøya. Fra
diagrammet under ser en at dette ikke er tilfelle. Selv om Hisøya har en lavere andel husholdninger
med 1 person enn Arendal, er det likevel 33 % av befolkningen her som består av kun 1 person. Det
viser med dette at det er lite samsvar mellom boligtyper som er tilgjengelige og bosettingsmønsteret.

Husholdninger etter antall pers i
husholdningen
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

1 pers
2 pers
3-4 pers
5 pers +
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Tallene for antall biler per husholdning støtter opp under vurderingen om at boligtypene ikke
samsvarer med bosettingsmønsteret. Selv om andelen uten bil på Hisøy er noe lavere enn i Arendal,
er ca. 1 av 5 husholdninger uten bil. Disse husholdningene er avhenging av et godt tilbud innen
kollektiv, eller bosetting nær butikk og andre tilbud.
Ingen bil

1 bil eller flere Andel uten bil
Kolbjørnsvik
119
404
23 %
His Nord
132
601
18 %
Sandvigen
35
242
13 %
His Sør
57
244
19 %
Hisøy
343
1491
19 %
Arendal
4256
14844
22 %
Oversikt over andel husholdninger med og uten bil. Tabellen er basert fra data fra 2011.

Tabellen nedenfor viser eierstatus. Det er en høyere andel som eier boligen på Hisøy enn i Arendal.
Tilsvarende er det en lavere andel som leier bolig eller er med på et borettslag. Fordelt på
grunnkretser ser en at andelen selveier henger sammen med andelen eneboliger.
Selveier

Borettslag el/ aksjeselskap Leier boligen
Kolbjørnsvik
83 %
3%
His Nord
76 %
9%
Sandvigen
89 %
0%
His Sør
85 %
0%
Hisøy
81 %
4%
Arendal
74 %
6%
Oversikt over eierstatus for privathusholdninger.

14 %
16 %
11 %
15 %
14 %
19 %

Arbeidsplasser og næringsareal
Hisøya har flere områder med næringsareal og flere store og mindre arbeidsplasser, men det er
ingen sentrale områder med stor konsentrasjon av kontor og næringsareal. Det er også få
arbeidsplasser som befinner seg sentralt i forhold til kollektivaksen mellom Arendal og Grimstad.
Av handelsområder finnes tre dagligvarebutikker på Hisøya, der to av butikkene ligger innenfor
planområdet. Den siste butikken ligger lenger nord langs Kirkeveien. Av andre forretningsareal ligger
også Pedersen Autopark og Plantasjen innenfor planområdet. Lenger sør, og utenfor planområdet,
ligger Hisøy blomster, Esso og Korverten.
Av nærings- og kontorlokaler er det flere arbeidsplasser på Tangen der Kitron og Hernis holder til.
Lenger nord ved Gullsmedenga ligger Brygga Park, som tilbyr kontorlokaler, og National Oilwell Varco
(APL). Innenfor planområdet ligger en glassmester og trevarkefabrikk nær Hisøy kirke, og det
etableres nå et nytt næringsbygg langs Vesterveien sør for Plantasjen.
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Det ligger også flere institusjoner på Hisøya. På Flødevigen ligger Havforskningsinstituttet
forskningsstasjon. Hisøy skole og Arendal internasjonale skole er også viktige arbeidsplasser, i tillegg
til barnehagene og omsorgsboligene på Elim og Nyskogen.
I forhold til andelen sysselsatte er denne noe høyere på Hisøy enn Arendal. Tall fra 2011 viser at den
høyeste andelen finnes i grunnkretsen His Nord, der hele 65 % er i kategorien sysselsatte. Andelen
arbeidsledige er jevn i de fire kretsene, og ligger under den i Arendal. Andelen pensjonister er lik på
Hisøy som i Arendal, men med større variasjoner mellom de fire kretsene. Den høyeste andelen
pensjonister er i kretsen His sør. Her er også den laveste andelen under utdanning.
Sysselsatte
Kolbjørnsvik
His Nord
Sandvigen
His Sør
Hisøy
Arendal

60 %
65 %
62 %
61 %
62 %
59 %

Arbeidsledige
Pensjonister
Under utdanning Andre
1%
24 %
8%
1%
21 %
8%
1%
26 %
6%
1%
29 %
5%
1%
24 %
7%
2%
24 %
7%

7%
6%
5%
4%
6%
8%

Sosiale møteplasser
Innenfor planområdet er det få sosiale møteplasser. Rundt dagens senter er uteområdene preget av
en asfaltert parkeringsplass som i liten grad inviterer til å benytte området. Her står også et
minnesmerke etter en flystyrt fra andre verdenskrig, med en lite heldig plassering. For å skape en
god sosial møteplass er det nødvendig med tilrettelegginger i området.

Bilde av dagens bydelssenter med minnesmerke i forkant av parkeringsplassen.
Ved Willumstad terrasse er det etablert en større lekeplass som benyttes av både beboere og av
skole og barnehage. Området består av en større gresslette der deler er utstyrt med lekeapparater.
Området innbyr mest til aktivitet for barn, ungdom og barnefamilier, og i liten grad til eldre. Ut over
dette området er lekearealene innen planområdet private.
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Valg av ny bebyggelse
Type bebyggelse som planlegges har stor innvirkning på arealbruken av en utbygging. Dersom
målsettingen er et gitt antall enheter innenfor et område, kan dette gjøres på ulikt vis. Lav utnyttelse
vil beslaglegge store områder for utbyggingsformål. Jo høyere utnyttelse, jo mindre areal vil
beslaglegges for utbyggingsformål. På dette viser vil et større areal kunne nyttes til grønne formål.
Høy utnyttelse vil gi større innvirkninger på landskapet. En høyblokk krever en mer gjennomtenkt
plassering i terrenget enn småhusbebyggelse, og det bør ofte settes krav til at de landskapsmessige
konsekvensene vises gjennom illustrasjoner eller fotomontasjer. Spesielt er dette aktuelt i områder
som er eksponert.
Jo høyere tetthet som planen åpner for, desto mer viktig at det er også med god tilgang på
nærliggende områder for opphold og rekreasjon. I et eneboligområde er det som regel god tilgang
for mindre barn å leke på egen eiendom. Med en høy utnyttelse vil det være særlig viktig med sosiale
møteplasser og lekeplasser for barn og unge.
Begreper
For å kunne gi bestemmelser eller retningslinjer for ønsket antall boliger i de ulike områdene kan
flere begreper benyttes.
%-BYA (prosent bebygd areal) angir forholdet mellom bebygd areal og tomtestørrelse. Begrepet er
mye benyttet i reguleringsplaner. Beregningsmåten sikrer en ubebygd andel av tomta. Jo høyere
prosent bebygd areal en plan åpner for, jo mindre del av tomta er ubebygd, og det blir desto mer
viktig at det er god tilgang på nærliggende grøntområder for opphold og rekreasjon.
Beregningsmåten er ikke egnet som eneste bestemmelse der en ønsker nøye styring av volumet på
bebyggelsen, for eksempel i bykjerner.
%-BRA (prosent bruksareal) erstatter det tidligere begrepet TU (tomte utnyttelse), og angir forholdet
mellom totalt bruksareal og tomtestørrelsen. Begrepet tar altså høyde for antall etasjer. Prosent
bruksareal kan egne seg for kommuneplaner, der man ønsker et instrument som kan gi oversikt over
planens ulike virkninger for samfunnet. Når bruksarealet, tomtearealet og reguleringsformålet er
kjent, kan en beregne de eksterne virkningene planen vil få på for eksempel infrastrukturen. Derfor
egner prosent bruksareal seg særlig godt som beregningsmåte i store områder hvor det kan bli behov
for blant annet ny infrastruktur.
Antall etasjer er et begrep som tidligere ble brukt en del i reguleringsplaner. Man har i den senere tid
gått bort fra å benytte dette som eneste begrensning på høyder. Dette fordi definisjonen av etasje
ikke alltid er sammenfallende med høyden til et bygg. Begrepet er derimot nyttig som et supplement
til andre og mer konkrete bestemmelser om høyder. Antall etasjer og høyder er viktig i forhold til
omgivelsene, landskapet og omkringliggende boliger. Et høyt antall etasjer gir en effektiv
arealutnyttelse, og kan gi gode bokvaliteter med bedre utsikt for leiligheter i de øvre etasjene. Et for
høyt antall etasjer kan derimot også gi landskapsmessige fjernvirkninger som ikke er ønskelige, og
forstyrre utsikt eller solforhold for eksisterende bebyggelse. Antall etasjer kan enten fastsettes som
en minimumsgrense eller en maksimumsgrense.
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Antall boenheter per daa er ikke et begrep som nyttes i reguleringsplaner, men er en god målestokk
når en ser på arealutnyttelse. Ulike prosjekter kan gjerne sammenlignes på grunnlag av dette
begrepet. Boligtetthet kan enten måles på antall boliger per daa på byggeområdet, eller antall
boliger per daa på hele det regulerte området.
Eksempler
Under vises eksempler fra ulike utbygginger i Arendal, der utnyttelsesgraden er regnet ut i forhold til
antall boenheter per dekar. Boligtetthet måles her i forhold til byggeområdet, slik at omkringliggende
grønnstruktur ikke er tatt med i beregningen.
Høyblokker: His terrasse
Reguleringsplanen for His terrasse ble vedtatt i 2003. Planen åpner for terrassehus, tillatt utnyttelse
er satt til 35 % BYA og/eller 13.000 m2 BRA. I tillegg er det spesifisert antall leiligheter (maks 100 stk).
Antall etasjer er ikke bestemt, men det står skrevet at antallet skal tilpasses terrenget. Det realiserte
prosjektet består av to terrasserte høyblokker på 11 etasjer, der de nederste etasjene benyttes til
parkering. Kirkeveien 192 består av 27 enheter og Kirkeveien 194 består av 28 enheter.
Byggeområdet er 5 dekar, noe som gir en utnyttelse på 11 enheter per dekar.
Høy- og lavblokker: Bellevue
Reguleringsplanen for Bellevue ble vedtatt i 2007. Planen åpner for lavblokker, tillatt utnyttelse er
låst til maksimalt bruksareal på den enkelte tomt. Høyder er begrenset til maksimal mønehøyde. Det
realiserte prosjektet består av fire blokker med parkering i kjeller. Bellevue 6 inneholder 17
boenheter fordelt på fire etasjer. Bellevue 8 inneholder 21 boenheter fordelt på fem etasjer.
Bellevue 10 inneholder 24 boenheter fordelt på fire etasjer. Bellevue 12 inneholder 21 boenheter
fordelt på seks etasjer. Tilhørende området er felles gjesteplasser, lekeområder og grøntområder.
Byggeområdet er 10 mål, noe som gir en utnyttelse på 8,3 enheter per dekar.

His terrasse og Bellevue
Lavblokker: Natvigheia
Reguleringsplanen for del av Natvig ble vedtatt i 2003. Planen åpner for konsentrert
småhusbebyggelse. Høyder er satt til to og tre etasjer, i tillegg er det satt maksimal mønehøyde. Det
realiserte prosjektet består av fire lavblokker, der to av blokkene er oppført i to etasjer (6+8
enheter), og to av blokkene er i tre etasjer (12+12 enheter). Tilhørende området er felles
garasjeanlegg og felles grøntområder. Byggeområdet er 5,9 daa, noe som gir en utnyttelse på 6,4
enheter per dekar.
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Konsentrert bebyggelse: Sagåsen
Reguleringsplan for Sagåsen ble vedtatt i 2002. Planen åpner for boliger, tillatt utnyttelse er satt til 35
% BYA. Høyder er ikke bestemt, slik at det er plan- og bygningslovens generelle bestemmelser som
gjelder. Det realiserte prosjektet består av 7 firemannsboliger, til sammen 28 boenheter, og
tilhørende garasjeanlegg og et mindre lekeområde. Byggeområdet er 9,2 dekar, noe som gir en
utnyttelse på 3 enheter per dekar.

Natvigheia og Bellevue

Anbefalinger til plankart og bestemmelser






Ingen nye eneboliger innen planområdet.
Leiligheter med ulik grad av utnytting, gradert ut fra avstand til bydelssenteret.
Krav til minste utnyttelse for sentrale utbyggingsområder.
Bydelsstruktur langs Kirkeveien med kombinasjon av næring og bolig.
Opparbeidelse av sosiale møteplasser.
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GRØNNSTRUKTUR
Fra planprogrammet:
Dagens bruk av området må kartlegges. Analysen vil bli gjort ved å studere eksisterende kart,
feltbefaringer og innspill i planprosessen. En stor økning i antall innbyggere vil legge økt press på
eksisterende områder. Behov for utbedringer og nye løsninger og tilbud må vurderes. Området må
utredes med hensyn til grønne korridorer. Det går i dag to hovedakser gjennom området: den ene fra
Tangen til Heimarnes og Stølsvigen, den andre fra Vippa til Trommestad og Sandvigen, med
krysningspunkt midt i Willumstadområdet. Området må utredes med henblikk på folkestier som kan
”påstiges” fra flere steder uten å måtte bruke bil. Området må utredes med tanke på øvrige deler av
befolkningen som bruker området. Det må tas i betraktning at sammenhengende grøntområder er
knapphetsgode på Hisøy i dag. Grøntområder må ses i et folkehelseperspektiv. Folkehelseloven
(2012) må speiles i utredningen.
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Innledning
Grønnstruktur er veven av store og små naturpregede områder i byen eller tettstedet og deres mer
eller mindre sammenheng med større landbruks- og naturområder omkring. Den består av både
private og offentlige areal og er alt fra torg, plasser, parker, kirkegårder, løkker, idretts- og
lekeplasser til friluftsområder, bekke / elvedrag og andre naturområder. I grønnstrukturen inngår
også vann, bekker, elver, tjern og sjø. Strukturen av sjø og vann kalles også for den blå strukturen.
Foreliggende grønnstrukturutredning er gjort på grunnlag av tidligere kartlegginger, befaringer, nylig
utgitt turkart over kommunen utarbeidet av Friluftsrådet Sør, innspill til oppstartsmeldingen og
innspill på lokalt planverksted. Det har vært gjennomført flere befaringer på ulikt tidspunkt. I april
2014 ble Willumstad befart i forbindelse med oppstart av områdeplanen, i oktober 2014 ble
områdene langs Hølen vurdert med tanke på fremtidig turvei og i januar 2015 ble Willumstad og
Solåsen befart i forbindelse med arbeid med kommunedelplanen. Forslagene om ny opparbeiding av
grøntanlegg har ikke sett på grunneierforhold, men baserer seg på hvilke områder en har sett på som
egnet for ny grønnstruktur i et framtidig perspektiv der en tenker at det er bygd ut for en større
befolkning enn i dag.

Hisøya og kommunedelplan for grønnstruktur
De viktigste og mest brukte rekreasjonsarealene på Hisøya er alle badeplasser, ubebygde
strandsoner og tilrettelagte friområder som grenser til sjøen. Dernest kommer de få gjenværende
sammenhengende skogsområdene, både med tanke på tur og orientering, i sær Hisøyas østside;
skogsområdene som grenser ned mot sjøen fra Natokaia og til Utnes. Heimarnesområdet ligger
innenfor her, der kulturlandskap, beitemark og skog til sammen utgjør et svært populært
rekreasjonsområde. Skogen her er skjøttet parkmessig i privat regi og godt tilrettelagt for turgåere.
På vintre med snø brukes jorder til skigåing, i sær Trommestadjordene. Hisøy kommune i sin tid
framhevet særlig friluftsverdi på alle naturområder øst for Trommestadveien.
Idrettsarenaer/ballspillsområder ligger i tilknytning til skole/barnehager.
Foruten nevnte rekreasjonsareal er det viktig å fremheve de helt bolignære mindre områdene,
løkker, lekeplasser, små naturpregede områder, samt viktige turdrag, snarveier og utsiktspunkter
mellom tettbebyggelsen. Slike grønne forbindelseslinjer er viktig å bevare, videreutvikle og utnytte
ved en framtidig bolig/næringsutbygging.
Hisøya mangler lysløype og opparbeidete turveier som er sammenhengende og tilrettelagt for
formålet rundturer av noe lengre karakter. Men i hvert naturområde finnes mange stier og i noen
områder kortere turveier, som leder fra bebyggelse til skole. For å få lengre turer må en benytte
bilveiene på Hisøya. Noen av disse er til tider trafikkbelastet og gir da ikke samme gode turopplevelse
som et sammenhengende bilfritt turveinett kan tilby.
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I turkart over Arendal utarbeidet av Friluftsrådet Sør er de viktigste badeplasser og turområder på
Hisøy vist slik:

Kommunedelplan for Grønnstruktur
Grønnstrukturplanen ble vedtatt i bystyret i 2005 som en tematisk kommunedelplan. Det vil si at den
ikke er juridisk bindende, men politikken i planen gjelder helt til ny plan blir vedtatt. Kartene er
utarbeidet for å gi oversikter, kunnskap og informasjon. Planen har fokus på grønnstrukturens
relasjon til friluftsinteressene, dvs. de fysiske forutsetningene som må være tilstede for å kunne
bedrive friluftsliv. Områders verdi for friluftsliv øker jo mer mangfold området har, og det trekkes
frem eksempler som kulturlandskap, kulturminner og biologisk mangfold.
I grønnstrukturplanen er strandsonen markert som friluftsområde av nasjonal verdi med
utgangspunkt i den generelle bestemmelsen i plan- og bygningsloven om beskyttelse av 100metersbeltet langs sjø og vassdrag. Det ble ikke gjort en differensiert verdisetting av strandsonen.
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Store deler av skogsområdene, inkludert områdene øst for Kokkeplassen som inngår i planområdet
His bydelsssenter, er markert som friluftsområder av lokal verdi. Willumstadområdet har ikke blitt
verdisatt med friluftsliv av lokal karakter. Årsaken til dette var innspill fra ulike brukergrupper som
viste til at skogsområdene rundt Hisøy skole og områdene på østsiden av øya var viktigere. Sett i
ettertid er det en svakhet at kartlegging av friluftsverdi ikke har sidestilt skogen i Willumstadområdet
med skogen bak terrasseblokkene og mot Lystheia. Begge områdene har lokal verdi, men
bruksfrekvensen er lavere enn områdene som er på østsiden av øya.
I kartet er det noen skraverte ”pølseformede” korridorer/områder en kan benytte til fots som er mer
eller mindre naturpregede. De grønne viser eksisterende korridorer og de røde viser grøntdrag som
utviklingspotensiale for bedre tilrettelegging og opparbeidelse. Gjennom Willumstad er det markert
en eksisterende grønnkorridor (skoleveien mellom Willumstad terrasse og skolen), samt et
utviklingspotensial for grønnkorridor som går vis-à-vis Tangen allé og mot Heimarnes.

Utsnitt fra vedtatt kommunedelplan for grønnstruktur.
De grønne og røde korridorene er bindeleddene (turdrag) som må sikres ved videre utbygging.
Korridorene er svært viktige for helheten. Det er et mål at det store flertallet kan gå tur fra der de
bor, uten å måtte sette seg i en bil. Dette er viktig ut fra et folkehelseperspektiv. Kommunedelplanen
definerer minstebredden av en korridor til 50 meter.
Kommunedelplan for grønnstruktur er grovmasket og i sin tid utarbeidet for hele kommunen. Når en
planlegger områder mer i detalj vil det komme opp behov for justeringer og tilføyelser av grøntdrag
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internt, se etterfølgende forslag. I tillegg til overordnede korridorer er det viktig å tenke på passasjer
og snarveier som kan benyttes til fots og på sykkel. Slike strukturer gjør det enkelt for folk å komme
til skole, barnehage, butikk, bussen eller bare ut på tur.

Planområdet og dagens bruk
For å lette beskrivelsen av planområdet og dagens bruk av dette, deles området inn i følgende
avgrensede delområder som omtales i mer detalj under:

1a: Willumstad. Nord for
Willumstad terrasse og vest
for dalsøkket.
1b: Willumstad. Vest for
skolen, nord for skoleveien og
øst for dalsøkket.
1c: Willumstad. Sør for
Willumstad terrasse og vest
for jordbruksområdet.
1d: Willumstad. Sør for
skoleveien og øst for
jordbruksområdet.

2: Bydelssenteret. Begge sider
av Kirkeveien og området mot
skolen.

3a: Solåsen. Sør for lystheia.
3b: Solåsen. Heia ved His
terrasse.

4: Hølen. Området vest for
Vesterveien.

Kommuneplanens arealdel
Som det framgår av kartutsnittet på neste side er området 3a disponert til LNF (landbruks-, natur- og
friluftsområder) mens Willumstad ble omdisponert til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel
ved revisjon i 2011. I vurderingen av om Willumstad burde bygges ut var det en vekting mellom
bevaring og et ønske om å kunne tilby nye utbyggingsområder på Hisøya. I forhold til friluftsverdi og
bruksfrekvens ble Willumstad ansett som minst konfliktfylt sammenlignet med andre større
sammenhengende rekreasjonsareal. Det ble også tillagt vekt at dette området har vært tenkt til
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utbyggingsformål gjennom mange år, jfr. reguleringsplan for His fra 1967 der hele området var lagt
ut til boligformål.
Selv om hele Willumstad i kommuneplanens arealdel er lagt ut til byggeformål, vil det ikke si at alt
skal bygges ut. Kommuneplanens arealdel har tilhørende bestemmelser som skal sikre grøntareal, lek
og aktivitetsareal, og det er stilt krav om reguleringsplan. I føringer om grønnstruktur gitt av
kommuneplanutvalget ved behandling av Willumstad som utbyggingsområde er det satt krav om en
grønnstrukturanalyse som skulle inkludere rekreasjon, lek, sport, landskapsestetikk og biologisk
mangfold. Her skulle også arealbehov for Fagerheim skole og barnehager vurderes. Barnetråkk og
skoleveiplan skulle også tas i reguleringsplanen. Kommuneplanutvalgets føringer ved behandling er
juridisk bindende, jf. kommuneplanens bestemmelser.

Utsnitt fra kommuneplanen arealdel.
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Området Willumstad (1a, 1b, 1c og 1d)
Ved befaring av ubebygde areal innenfor Willumstadområdet observeres flere stier på kryss og tvers,
som indikerer bruk. O-kart utarbeidet av Hisøy orienteringsklubb bekrefter det stinettet som ble
observert ved befaring.

Utsnitt fra o-kart (Hisøy o-klubb)
Mest benyttet og av størst verdi synes åsryggene i 1b og 1d å inneha. Noen steder finnes enkle
tilrettelegginger, slik som steiner i bekker for enkel krysning og planker lagt på fuktige partier i stien.
Skogen er variert, og i de spredte furu- og eikeskogene er det fint å følge terrenget når man går tur. I
de tettere granskogspartiene er det flere steder gamle steingjerder som øker opplevelsen av
området. Det er enkelte utsiktsplasser fra de høyreliggende områdene. Nær skolen ligger det
eksempelvis et punkt med fin utsikt mot Hølen.
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1: Mindre stier på høyden over skolen. 2: Steingjerder i granholt. 3 og 4: Enkle tilrettelegginger i
området.
I innspill til planarbeidene har det blitt bemerket at det går et viktig turdrag fra vis-à-vis Esso til
området bak Larsens gamle sagbruk. Herifra kommer en inn på stien mot Willumstad terrasse. Dette
vestre turdraget ble vurdert på befaringen. Stien er ikke tydelig, men terrenget er lett å følge.
Traseen krysser et jorde, og tilrettelegginger her kan komme i konflikt med landbruksinteresser.
Av større tilrettelegginger finnes en lyssatt turvei som går fra Willumstad terrasse og mot Fagerheim
skole/Den internasjonale skolen. Denne turveien er i god standard og mye i bruk. Videre er det en
større sti i dalsøkket der kommunal vannledning ligger, fra Willumstad terrasse og nordover mot
Plantasjen. På et jorde sør for Willumstad terrasse er det opparbeidet en lekeplass for boligfeltet.
Dette området er mye i bruk og driftes av velforeningen med bidrag fra kommunen. Området har et
klart potensial for bedre tilrettelegginger, da særlig opparbeidelse av draget som går nord/syd til
turvei, og utvikling av et større friområde i sør (se eget avsnitt senere).
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1: Lyssatt turvei / skolevei fra Willumstad terrasse til skolen. 2: Stien som går fra Willumstad terrasse
nordover mot Plantasjen.
Naturområdet bak den internasjonale skolen bærer ikke preg av å være i aktiv bruk. Leken ser ut til å
foregå innenfor skoleplassen. For noen år tilbake ble det etablert en liten skibakke nord for skolen.
Her ble satt opp lysmaster, og en hytte / møteplass på toppen av bakken. Bakken ligger på skolen sin
eiendom, møteplassen like utenfor. Møteplassen er forfalt og området er forsøplet. Skolen opplyser
at ingen for tiden bruker denne plassen, men at bakken som ligger på skolens område er mye i bruk
vinterstid til aking. Av arealer på utsiden av skolens egen eiendom benytter de kollen som ligger rett
sør for skolen, gangveien over til Willumstad terrasse, samt lekeplassen ved Willumstad terrasse.

Lekeplass/samlingssted ved Willumstad terrasse.
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Akebakken med lysmaster ved skolen.
Det viktigste i område 1 er:
 Det grønne draget som går fra nord til sør, fra Plantasjen mot Willumstad terrasse, og ned til
jordbruksarealene.
 Det grønne draget som går fra øst til vest, fra skolen og til Willumstad terrasse.
 Lekeplassen ved Willumstad terrasse.
 Høydedragene i områdene 1b og 1d

Eksisterende grønnstruktur vist som grønne, utviklingspotensial vist med rødt.
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Området Bydelssenteret (2)
På begge sider av Kirkeveien er det i liten grad opparbeidet møteplasser. Det er flere områder som er
ubebygd, blant annet jordet ved rundkjøringen og det åpne området mellom omsorgsboligene ved
Elim og dagens bydelssenter. Ingen av disse områdene bærer preg av å være i bruk, men har et stort
potensial ved en eventuell utvikling av området.
Mellom boligbebyggelsen sør for Kirkeveien er det opparbeidet flere private hager. Tomtene er
store, og området som helhet har derfor et grønt preg. I de sørlige delene ligger skolen og tidligere
Fagerheim barnehage. Barnehagedriften ble høsten 2014 flyttet til nye lokaler ved Hisøy skole.
Fagerheim er fremdeles kommunalt eid, slik at lekeplassen i utgangspunktet er tilgjengelig. Skulle
området blitt mer aktivt brukt av allmennheten, burde en vurdere å fjerne gjerdet rundt lekeplassen
da dette kan virke privatiserende. Skolen er privat, og på den måten ikke tilgjengelig for
allmennheten, men det er grunn til å tro at det er greit at barn og unge likevel benytter seg av
arealene kveldstid og i helgene. Skolen har ønsker om å videreutvikle sine uteområder, blant annet
med en kunstgressbane. I forlengelse av skolens lekeplass, strekker det seg et jorde nordover. Jordet
er i drift, og slik sett ikke tilgjengelig for bruk annet enn vinterstid. I tilknytning til dette ligger også en
stor og markant kolle.

1: Åpent areal ved Elim omsorgsboliger. 2: Hagen til Fagerheim barnehage. 3: Ballbane ved skolen og
jordet på baksiden.
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Det viktigste i område 2 er:
 Områdene rundt barnehagen, skolen og tilgrensende jordbruksareal.

Eksisterende grønnstruktur vist som grønne, utviklingspotensial vist med rødt.
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Området sør for Lystheia (3a)
I skråningen ovenfor (øst for) Vesterveien mellom Lystheia og His terrasse er det et skogsterreng. Det
ble ved befaring observert mange stier, som også bekreftes av o-kart utgitt av Hisøy
orienteringsklubb.

Utsnitt fra o-kart (Hisøy o-klubb)
Området var i tidligere tider parkmessig opparbeidet i tilknyting til Kokkeplassen med ridestier,
dammer og blant annet en allé. Etter en hogst i 2010 er mange av de gamle stiene oppgradert for å
tåle hogstmaskiner, og mye av verdien som turområde er med dette forringet på deler av området.
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Skogsområde som er hogd ut og etablert med veier for hogstmaskin.
Friluftsverdiene er nå i stor grad konsentrert til de vestlige delene ned mot fylkesveien. Her finnes
fortsatt gamle steingjerder, fine stier, et flott utsiktspunkt der man ser ut over Hølen, en gammel allé
og et eldre gravminne (Fürst gravminne) tilknyttet Kokkeplassen. Utsiktspunktet med tilhørende
stisystemer vurderes, til tross for veitrafikkstøy, å ha relativt stor verdi i nærfriluftssammenheng.

1: Utsikt mot Hølen. 2:Sti og steingjerder. 3: Gammel allé fra gravminne og mot His terrasse.
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Øst for (ovenfor) skogen som her er beskrevet finnes et jorde som grenser inn til mange boliger langs
med Skibberhei, Åsveien og Lystheia. Det er ikke kjent at jordet er i bruk som friluftsområde og det er
heller ikke i bruk i landbrukssammenheng. Friluftsverdien ligger i potensialet for tilrettelegging.
Området er imidlertid fuktig og sumpaktig og vil kreve en del grunnarbeid for å kunne benyttes i
rekreasjonssammenheng. Det må også være et reelt behov før dette området kan bringes inn i en
arealbruksendring. Videre er området i privat eie.

Jorde som grenser til bebyggelse i planområdet 3a.
Området Solåsen (3b)
Øst for His terrasse er det en markant høyde (bak terrasseblokkene). Dette området har et flott
utsiktspunkt der man ser over kirken og ut mot havet, se bildet under. Høyden vurderes til å ha stor
opplevelsesverdi for alle som sogner til eller ønsker å gå tur her. Høyden ligger i forlengelsen av
lekeområdene som er opparbeidet bak terrasseblokkene på His og ligger også med god adkomst til
eksisterende bebyggelse bak Elim. Det er også et kulturminne på høyden her; gravminne/røys fra
bronsealder/jernalder.

Utsikt mot kirke og sjø fra høyden over His terrasse
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Det viktigste for området 3a og 3 b er:
 Området som vender mot Vesterveien med gammel allé, kulturminne / gravminne, gamle
stier, steingjerder og utsikt.
 Høyden med utsikt og gravrøys.

Eksisterende grønnstruktur vist som grønne, utviklingspotensial vist med rødt. Pilen viser
utsiktsretning.
Området Hølen (4)
Området langs Hølen er det eneste innen planområdet ”His bydelssenter” som i
grønnstrukturanalysen er verdisatt til nasjonal verdi. Selv om det ble gjort skjematisk i et 100metersbelte langs sjø og vassdrag er strandsoner generelt svært viktige områder. Dette både med
tanke på friluftsliv, natur og landskap. Det er derfor viktig å vurdere hva slags tilrettelegginger som
kan gjøres i dette området.
Strandområdene langs Hølen er hovedsakelig i privat eie. Kommunen eier en mindre eiendom ved
His brygge. Ved Hjemme hos Wenche er det servering og eksisterende småbåthavn som planlegges
utvidet. Det er også planer om å etablere ny småbåthavn lenger nord på Kokkeplassen. Utover dette
er det ingen tilrettelegginger langs vannet, og adkomsten fra bydelssenteret er mangelfull.
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Strandsonen er med dette lite tilgjengelig for allmennheten. Det er likevel et stort potensial for
utvikling av strandsonen, da særlig med tanke på en turvei (se eget avsnitt senere).
Det viktigste for område 4 er:
 Ubebygde deler av strandsonen.

Utviklingspotensial vist med rødt.

Mulige fremtidige tilrettelegginger
Som det går frem av kapittelet over, er det i dag beskjedent med tilrettelegginger innenfor
planområdet. Ved en fortetting av området vil det derfor være naturlig at dagens tilbud utvikles, slik
at flere kan ta del i et aktivt friluftsliv. Forsterking av dagens grønnstruktur og potensial for nye
tilrettelegginger kan deles i opparbeidelse av møteplasser og opparbeidelse av turveier:
I.
Sosiale møteplasser (urban grønnstruktur) nærmiljøanlegg/aktivitetspark, lekeplasser
II.
Grønne korridorer
a. Mot Hølen, Kokkeplassen og rundtur ved Führst gravminne og Lystheia
b. Mot Tangen
c. Gjennom Willumstad til Utnes og Heimarnes

I. Sosiale møteplasser, nærmiljøanlegg/aktivitetspark og lekeplasser
Etter de nye bestemmelsene til kommuneplanen skal det settes av minst 25 m2 per boenhet til et
sentralt nærmiljøanlegg. I tidligere prosesser er det antydet rundt 400 boenheter innfor Willumstad.
Områdeplanen som er under utarbeidelse har antydet et sted mellom 400 og 600 boenheter. I tillegg
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vil det komme flere boliger langs Kirkeveien som en del av styrking av bydelssentret, blant annet er
det ønske om etablering av 75 nye leiligheter som en fortsettelse av His terrasse.
Nærmiljøanlegg skal fremme fysisk aktivitet og samhandling for større barn og ungdom. Her skal
være mulighet for ulike typer spill, og for et område av denne størrelsen er det også krav om 7’er
fotballbane. Samtidig er det ikke ønskelig at avstanden fra boligen til nærmiljøanlegget er større enn
500 meter. Avhenging av hvor kommunedelplanen foreslår utbyggingsområder, kan det derfor være
behov for flere slike områder.
Lekeplasser for mindre barn må også etableres, men plassering og utforming av disse må vurderes i
kommende detaljreguleringsplaner. Det er ingen idrettsområder innenfor planområdet, og de
nærmeste anleggene ligger ved Hisøy skole, Asdal skole / Lunnerød stadion og Nedenes skole. Det
vurderes at det ikke er behov for ytterligere idrettsområder innenfor planområdet. Nye tilbud for
idrettslig aktivitet bør rette seg mer mot åpne lekeplasser, balløkker og nærfriluftsanlegg og
aktivitetsparker.
Lokalisering
Når det gjelder lokalisering av et nærmiljøanlegg, ville det være store fordeler med en
samlokalisering av andre funksjoner. Man er da avhenging av et relativt stort område. I figuren under
vises fem områder som kan være aktuelle for større tilrettelegginger.
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Område 1
Ved dagens rundkjøring ligger et ubebygd jorde på østsiden og et naturområde mot vannet på
vestsiden. Området er sentralt i forhold til His bydelssenter, og ville med opparbeidelse til
park/grøntanlegg utvilsomt vært et positivt element i et område med høy utnyttelse. Her er det også
muligheter for en kobling mot vannet/Hølen med turveier og eventuelt badeplass. Utforming og
størrelse må ses i sammenheng med bebyggelse. Av uheldige sider, er områdene her utsatt for mye
veistøy fra Vesterveien. Det er derfor noe usikkert hvor stor kvalitet området vil få. På østsiden av
veien kan eventuell bebyggelse på deler av område endre støybildet i positiv retning, men en vil da
gå glipp av den positive koblingen mot vannet. Grunneier ønsker å utvikle området, og det er meldt
oppstart av reguleringsplan.

Område 2
Mellom dagens bydelssenter og Elim omsorgsboliger ligger et ubebygd område av mindre omfang.
Plasseringen er sentral, og området er her ikke like utsatt for veistøy som område 1. Utvikling av et
framtidig grøntanlegg i form av torg / park ville være positivt både for omsorgsboligene og
bydelssenteret. Utforming må ses i sammenheng med hvordan området utvikler seg i forhold til
bebyggelsesstruktur. Området er privat eid, og det har ikke kommet ønsker om utvikling av området.
Område 3
Området ligger nært opp til den internasjonale skolen. Dette området er sentralt og ideelt som
aktivitetsareal med tanke på avstand til bydelssenteret, nye prosjekter langs Kirkeveien og utbygging
på Willumstad. Skolen ønsker selv en kunstgressbane. Her ligger til rette for sosiale treffsted og
aktivitetspark uten sjenerende trafikkstøy. Området er derimot ikke så stort, og en vil måtte
beslaglegge privat dyrka mark som er i drift. Området er privat eid, og det har ikke kommet ønsker
om utvikling av området.
Område 4
Sør på Willumstad ligger flere jorder, i dag brukt til grasproduksjon. Jordene ligger et godt stykke
vekk fra bydelssenteret men har ellers svært gode kvaliteter. Området utgjør et flott kulturlandskap,
med åkerholmer som stikker opp i mellom den dyrka marka. Det sammensatte og oppdelte
kulturlandskapet gir rom for å skape flere typer aktiviteter som er noe skjermet fra hverandre, men
samtidig knyttet sammen. Her finnes store nok områder til utvikling av et aktivitetsområde /
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nærmiljøpark med flere elementer, slik at det danner en sosial møteplass på tvers av generasjoner. I
tillegg til åpne bruksplener som innbyr til aktivitet, soling og grilling sommerstid, kan aktuelle
tilrettelegginger være lekeplass for de minste og ballbaner eller skatepark for de større barna. Det er
også et aktuelt område for hundepark, se omtale senere. Dersom jordene skal nyttes som
aktivitetsareal med gressletter, må det gjennomføres dreneringsarbeid/grunnarbeid, siden
områdene ligger lavt i terrenget og er fuktutsatt. I en eventuell parkmessig opparbeidelse kan
overvannet fra utbyggingen på Willumstad bli utnyttet på en positiv måte i dette området, med
fangdammer og åpne bekker. Grunneier har avtale med parter for utvikling av området, og det er
meldt oppstart av reguleringsplan.

Område 5
I krysset mellom veiene Lystheia og Skibberhei ligger et større ubebygd område som tidligere omtalt.
Jordene benyttes ikke i landbruksøyemed og er mer eller mindre brakkmark. En eventuell
opparbeiding til aktivitetsareal/parkareal vil gagne både ny og eksisterende bebyggelse. Området her
er fuktig, og vil kreve grunnarbeid dersom det skal opparbeides til grøntanlegg. Arealene ligger
imidlertid ganske langt unna bydelssenteret, på samme måte som jordene i sydligste deler av
Willumstad. I tillegg til avstanden er det også stor høydeforskjell mellom bydelssenteret og jordene
her, slik at adkomsten kan føre til at området nyttes mindre enn ønskelig. Området er i privat eie, og
det har ikke kommet ønsker om utvikling av området.
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Innhold i nærmiljøanlegg
I tillegg til lokalisering, bør det være en diskusjon for hva et slikt nærmiljøanlegg bør inneholde. De
ulike områdene har forskjellige kvaliteter og størrelser, og lokalisering vil dermed også i en viss grad
bestemme mulighetene for innhold i området.
Park og aktivitetspark / lekeplasser
Det er vurdert at et eller flere opparbeidede områder hadde vært ønskelig innenfor planområdet. Et
slikt parkområde bør kunne innholde flere elementer, slik at det danner en sosial møteplass på tvers
av generasjoner. I tillegg til åpne bruksplener som innbyr til aktivitet, soling og grilling sommerstid,
kan aktuelle tilrettelegginger være lekeplass for de minste og ballbaner eller skatepark for de større
barna.
Uteareal for skole og barnehage
Skolens uteareal på egen eiendom består i hovedsak av leke- og oppholdsareal. I tillegg er det
opparbeidet en liten skibakke på nordsiden av bygget. Den nedlagte barnehagen ved siden av skolen
har en variert hage til lek og opphold. Plassering er viktig for å vurdere egnethet av et slikt område.
For å kunne nytte et grøntområde aktivt i undervisningen, bør området både ligge nærme skolen, og
ha en trafikksikker tilkomst. På det viset kan en lærer ta med en gruppe ut i deler av timen. Er det
lenger avstand eller ikke trafikksikker vei, for eksempel kryssing av en bilvei, bør man være flere
voksne, noe som krever mer planlegging. Kollen som skolen allerede bruker oppfyller
nærhetskravene i forhold til ”lite planlegging og ressursbruk”. Når det er aktivitetsdager for skolen er
mulighetene større, og man kan tolerere både lenger avstand og kryssing av bilveier.
Hundeparker
I flere kommuner finnes egne områder for hunder der man kan lufte og trene løse hunder i
båndtvangsperioden. Slike områder blir ofte omtalt som dressurområder eller hundeparker. I AustAgder finnes noen områder som er etablert i privat regi, men ingen i Arendal kommune. Fordeler er
sosialisering av hundene, samt mulighet for fri utfoldelse for hundene under båndtvangsperioden.
Det er stor variasjon i type hundeparker, og hvordan de fungerer. Er hovedformålet trim av hund bør
området ha en god størrelse. Er hovedformålet sosialisering eller dressurtrening kan det være et
mindre område. For at området skal fungere som et godt tilbud må det foregå i ordnede former. Det
bør derfor være en forening som har ansvar for driften. Arendal og Omegn hundeklubb har gitt
tilbakemelding på at de anser et lufteområde / trimområde kan være et positivt bidrag for
hundeeiere i Arendal. Foreningen kommer med flere anbefalinger for hvordan et slikt område bør
utformes for at det skal fungere godt.
I et nærmiljøanlegg med størrelse kan det gjerne være plass til både sosiale møteplasser,
aktivitetspark / lekeplass, uteareal for skole og barnehage, samt hundepark. Dette innebærer at det
må lages en detaljert plan / utomhusplan for nærmiljøanlegget, slik at en kan finne de beste stedene
for hvert enkelt formål. En slik avklaring bør skje i forbindelse med reguleringsplan.
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II. Forbindelser innad i planområdet og til nærområder
Forbindelseslinjer både innad i planområdet, og fra planområdet og ut til omkringliggende
rekreasjonsområder er viktig å ivareta og videreutvikle. I det følgende er det tre sentrale forbindelser
som er viet oppmerksomhet.
Korridor fra bydelssenteret mot Hølen og Kokkeplassen
Dersom det lykkes å etablere en rundtur fra bydelssenteret mot Hølen og Kokkeplassen vil dette
kunne bli en viktig rundtur / hverdagstur med store kvaliteter i nærheten til mange boliger. En trasé
kan eksempelvis gå fra bydelssenteret mot His bukta, langs vannkanten ved Kokkeplassen, opp den
gamle alleen, og så ned igjen til bydelssenteret. Her får man oppleve natur og kulturminner med høy
verdi. Det planlegges også et nytt større småbåtanlegg ved Kokkeplassen, samt utvidelse av det
eksisterende ved His brygge. Det ville da være en klar fordel at mye av trafikken til disse båtplassene
skjedde ved sykkel eller gange.
For å kunne realisere en slik vei må det sikres gangadkomster over fylkesveien både ved rundkjøringa
og ved avkjøringa til Kokkeplassen. Det må også avklares rettigheter til å benytte eksisterende veier
langs Hølen mot båthavna ved Kokkeplassen og videre på Kokkeplassen, og i alleen. Det må også
etableres en ny gangvei fra rundkjøringen til vannet.
For å holde på kvalitetene er det viktig med bevaring av kulturlandskapet i område 3a. Den gamle
alleen kan istandsettes, og det bør sikres en forbindelse mot bydelssenteret. Som en forlengelse av
turen kan en også ta en avstikker til Solåsen, opp til de flotte utsiktspunktene mot Hølen og mot
havet, eller mot Lystheia. Sistnevnte vil også ha stor betydning på den eksisterende bebyggelsen i
dette området, som sikres en god vei ned til bydelssenteret. Fra Lystheia går det i dag mindre stier
ned mot Vesterveien, men forbindelseslinjene ned mot bydelssenteret er heller dårlig.

Skråfoto fra 2004 som viser området rundt Kokkeplassen fra lufta.

32

Korridor fra His til Tangen
For å sikre god tilgang til Hølen og bademuligheter hadde en turvei langs vannet mot Tangen vært et
positivt element i området. På veien mot flotte Tangens rekreasjonsområder opplever man FalckEbbell, Dedekam og Harboes gravsted, samt en bøkeskog med store fine trær.
En turvei kan løses på flere måter. Ønskes en stor nærhet til vannet kan en krage ut et anlegg over
vannet. Alternativt kan turveien legges lenger inn, men da kan det bli noe stigning grunnet terreng.
Enkelte steder blir det vanskelig å komme langs vannet grunnet privat opparbeidet område og
bygninger, og en må da se på løsninger ved å gå i bakkant og bruke eksisterende veier. Det er viktig
med et tursystem som går utenfor trafikkbelastede veier. En mulig løsning er å følge Engeneveien
bak nåværende butikk ved His/Hølen, deretter på nye opparbeidete stier over kulturlandskap, samt
lang strandsonen bort til Tangen. For å kunne realisere en slik turvei, må en få tillatelser fra
grunneiere i området. Langs de brattere partiene vil det kreve utkraging eller pæling langs
strandsonen.
Det er usikkerhet knyttet til næringsvirksomhetene ved Tangen. Dersom området og bygningene i
fremtiden transformeres til boligområder, blir koblingen mellom Tangen og His bydelssenter enda
mer sentral.

Bilde fra befaring i oktober 2014. Vakre høstfarger på løvskogen.
Korridor gjennom Willumstad til Utnes og Heimarnes
I området Willumstad hadde det vært positivt å videreutvikle stien som går nordover fra Willumstad
terrasse, samt å videreføre denne sørover slik at en skaper en god forbindelse mot Utnes, Heimarnes
og Boes utsikt. Turveien kunne med fordel være lyssatt slik at folk føler seg trygge også på kvelden.
Denne traseen går gjennom området som omfattes av områdeplan for Willumstad, og kan være
naturlig å gjennomføre i forbindelse med utbygging av dette området.
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Anbefalinger til plankart og bestemmelser














Bevare det grønne draget som går fra nord til sør gjennom Willumstad, fra Plantasjen mot
Willumstad terrasse, og ned til jordbruksarealene, samt videreutvikle dette til en lyssatt
turvei med god standard.
Bevare det grønne draget som går fra øst til vest, fra skolen og til Willumstad terrasse.
Bevare lekeplassen ved Willumstad terrasse.
Bevare høydedragene i områdene 1b og 1d.
Bevare nærområdene rundt barnehagen, skolen og tilgrensende jordbruksareal, slik at det
kan gis muligheter i fremtiden for å utvikle disse områdene til grønne formål.
Bevare området som vender mot Vesterveien med gammel allé, kulturminne / gravminne,
gamle stier, steingjerder og utsikt. Den gamle alleen kan istandsettes, og det bør sikres en
forbindelse mot bydelssenteret.
Bevare høyden med utsikt og gravrøys bak His terrasse.
Bevare ubebygde deler av strandsonen mot Hølen, og forsøke å tilrettelegge for
allmennheten gjennom en turvei rundt Kokkeplassen og mot Tangen.
Et grøntanlegg etableres mellom bydelssenteret og Elim. Området bør inneholde sosiale
møteplasser og nærmiljøanlegg.
Dersom det skal skje en større utbygging på Willumstad etableres et sentralt grøntanlegg
med sosiale møteplasser, nærmiljøanlegg, 7’er bane og eventuelt hundepark.
Dersom det skal skje en større utbygging i området mellom Solåsen og Lystheia etableres et
sentralt grøntanlegg i krysset mellom Lystheia og Skibberhei. Området bør inneholde sosiale
møteplasser og nærmiljøanlegg.
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BIOLOGISK MANGFOLD
Fra planprogrammet:
For området i sin helhet benyttes eksisterende informasjon i Naturbase og Artsdatabanken. I Hise
bukta er det registrert en naturtype i Naturbase. Kartleggingen her er vist som usikker, da den kun er
vurdert fra båt. Naturtypen skal kartlegges av kvalifiserte fagpersoner for å få en mer nøyaktig
avgrensning og verdivurdering av området. Informasjonen kan i neste fase benyttes for å vurdere om
området kan gjøres mer attraktivt for allmennheten. Utredningen av biologisk mangfold må inkludere
alle årstider, slik at alle verdifulle registreringer kan tas i betraktning.

Registrerte naturtyper
His brygge
Ved His brygge er det i Naturbase registrert en naturtype verdisatt som C-område (lokalt viktig).
Lokaliteten omfatter bukta med arealer både i vann og på land. Her finnes en vegetasjonsrik bukt,
med takrør nærmest vannet. Lenger inn kommer kratt, busker og trær. I Artsdatabanken er det
registrert takrør, sverdlilje, hvit nøkkerose, gul nøkkerose, istevier og gråselje her. Ingen av disse er
truede arter.
I Naturbase ble lokaliteten kun vurdert fra båt, og verdisettingen var ut fra dette usikker. På dette
grunnlaget ble det bestilt en ny vurdering av området. Rapporten konkluderte med at et større
område i bukta ble verdisatt til et viktig naturområde, og verdisatt som et B-område (viktig).
Rapporten fra Agder naturmuseum og botaniske hage ligger vedlagt planforslaget.

Avgrensningen av de fire delområdene fra rapporten. Område A, B og D er verdisatt som B-områder.
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Rapporten konkluderer med at område A, B og D bør i størst mulig grad bli liggende urørt. Det
samme gjelder bekkedraget i grenseområdet mellom område B og C og helt opp mot rundkjøringen.
Område C er et gammelt kulturlandskap i gjengroing med tydelige grøfter og med mye fremmede
arter. Rapporten anbefaler at området ikke bygges ned, men det kan være positivt med en
opprydding og en enkelt tilrettelegging for friluftsliv. Fokus bør rettes mot bekjempelse av fremmede
arter i område C.
Løvold
Ved Løvold er det registrert to naturtyper; Løvold N og Løvold S. Kun den første lokaliteten strekker
seg inn i planområdet (se utsnitt under). Lokaliteten er et parklandskap med hule eiker. På Løvold
står det flere store gamle trær. Det er flere store eiker i området og langs veien står en styvet ask.
Det står flere store almetrær og asker i det åpne landskapet sammen med lønn, bøk og
hestekastanje. Det er også registrert plantanlønn. Langs en mindre vei er det en lang allé med styvet
lind der flere er hule. Det er ikke registrert noen trua arter på lokaliteten, men alm og ask er oppført
som nær truet i Norsk rødliste. Lokaliteten er verdisatt som et B-område (viktig).
His kirke
Ved His kirke er det registrert en naturtype som strekker seg noe inn i planområdet (se utsnitt
under). Lokaliteten omfatter kirken, kirkegården, et område på sørsiden av Trommestadveien og et
lite område på vestsiden av Flødevigveien. Lokaliteten er et parklandskap som er i god hevd, med
styvingstrær og store gamle trær. Langs veiene er det alleer av rognasal og lind. I ytterkant av
kirkegården står det flere store eiker, og rundt kirkegården er et steingjerde. På prestegården står
det flere store lønn, ask og lund. Naturtypen er verdisatt som et C-område (lokalt viktig).

Registrerte arter
I Artsdatabanken er det registrert svært mange arter med stor spredning i funndato. I hovedsak er
det registreringer av arter som har livskraftige bestander (ikke truede). Av arter listet i Norsk Rødliste
for arter befinner alle treff i Artsdatabanken seg innenfor Willumstad området (se utsnitt under).
Norsk Ornitologisk forening har nylige observasjoner av hønsehauk (nær truet), lappugle (sårbar),
tårnseiler (nær truet), stær (nær truet), fiskemåke (nær truet) og hettemåke (nær truet).
Registreringene er kun knyttet til observasjoner, og ikke hekkinger. Ornitologisk forening avdeling
Aust-Agder er kontaktet, og de har meddelt at de viktigste lokalitetene i området ligger langs Nidelva
ovenfor og nedenfor campingen, og områdene ute på Tangen. Det er også en sandsvalekoloni ved
campingen. Lokalt vil det være treklynger og enkelttrær som er svært gamle som bør tas vare på.
Av karplanter er hvitpil (sårbar) funnet i området rundt Vippa og ved Utneskrysset både på 60- og 90tallet. Funnene er gjort av Naturhistorisk museum og Agder naturmuseum. Hvitpil er knyttet til
voksesteder i rik flommarksskog. Arten er sårbar for alle endringer langs vassdrag, spesielt
flomforebygging.
Av eldre registreringer ble det i 1960 av Universitetsmuseet i Bergen funnet bakkehumle (sårbar) og
rødknappsandbie (kritisk truet). Presisjonen på koordinatene på disse eldre registreringene er
dessverre dårlig. Begge artene er knyttet til kulturmark, og har blitt påvirket av omlegginger i
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landbruket. Rødknappsandbie lever i tørre varme slåtteenger hvor den besøker rødknapp. Den er nå
kun kjent fra en lokalitet i Østfold. Det er lite trolig at artene finnes innenfor området i dag.

Utsnitt fra Naturbase til venstre og utsnitt fra Artsdatabanken til høyre.

Skogbruk
Det er med få unntak ikke utarbeidet skogbruksplaner for Hisøy. Det er derfor heller ikke utarbeidet
Miljøregistreringer i skog (MiS).
Fra kartportalen Kilden til Skog og landskap ser man at skogen i området enten er ungskog (yngre
enn 40 år) eller eldre skog (41-80 år) (se utsnittet under). Det er ikke registrert gammel skog (over 80
år) innenfor planområdet. Det er særlig i gammel skog en finner sjeldne arter og naturtyper.
Moderne skogbruk gir lite rom for et spennende artsmangfold. Når det gjelder bonitet er det stor
variasjon i området, og det er registrert både høy, middels og lav bonitet i området.
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Utsnitt fra Skog og Landskap. Bildet til venstre viser alder på skogen. Ungskog vises som gule
områder og eldre skog vises som lys grønn. Bildet til høyre viser boniteten. Jo mørkere grønnfarge jo
høyere bonitet på skogen.

Befaring
Området har vært befart flere ganger. I april 2014 ble Willumstad befart i forbindelse med oppstart
av områdeplanen, og i januar 2015 ble hele området befart i forbindelse med arbeid med
kommunedelplanen. Under befaringen ble det sett etter elementer som er viktige for biologisk
mangfold. Fra Miljøregistrering i Skog (MiS) er følgende livsmiljø vurdert som viktige; stående død
ved, liggende død ved, rikbarkstrær, trær med hengelav, eldre løvsuksesjoner, gamle trær, hule
løvtrær, brannflater, rik bakkevegetasjon, bergvegger og steinblokker, leirraviner og bekkekløfter.
Befaringen bekreftet informasjonen som på forhånd var samlet inn. Skogen på Willumstad er i
hovedsak ung, og det ble ikke funnet eldre eller grove trær, ei heller stående eller liggende død ved.
Enkelte drag hadde vannforekomster. Skogen bestod i hovedsak av åpen furu og eikeskog, eller
rikere granskog. Innimellom skogsholtene var det bebyggelse og dyrka mark. Mye av
jordbruksarealene var enten lagt brakk eller intensivt drevet.
Skogen nord for Solåsen er nylig hogd (2010). I hogstflatene var det kommet mange unge edelgran,
trolig fra frøspredning. Arealene nærmest fylkesveien var ikke hogd. Skogen her bestod av åpen furu
og eikeskog. Innenfor området var det flere dammer, disse kan ha vært nyttet som isdammer. Fra
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Kokkeplassen fulgte en eldre allé mot syd. Trærne var fra gammelt av kyllet, men er ikke vedlikeholdt
på mange år. Flere av trærne var hule. Alleen henger sammen med alleen ved Kokkeplassen.
Flere steder innenfor planområdet var det eldre steingjerder som var mosegrodde. Slike steingjerder
kan også være interessante med tanke på biologisk mangfold.

Bilder fra befaring. 1: Fuktig drag nord for Willumstad terrasse. 2: Dam nord for His terrasse. 3:
Mosegrodde steingjerder. 4: Gammel allé.

Anbefalinger til plankart og bestemmelser





Bevaring av registrerte naturtyper, His bukt og Løvold.
Bevaring av eldre, grove og hule trær.
Bevaring og istandsetting av kylla trær ved den gamle allé ved Kokkeplassen.
Bevaring av dammer nord for His terrasse.
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KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Fra planprogrammet:
For området i sin helhet benyttes eksisterende informasjon i kommunens data og sentrale databaser.
Det er enkelte registrerte freda kulturminner i området. I tillegg er det flere nyere kulturminner, slik
som SEFRAK-bygg og minnesmerker. Det er flere interessante kulturmiljøer i området. Planen må
identifisere ulike typer områder, og relatere dette til planlagt bebyggelse, infrastruktur og
grønnstruktur. Arkeologiske undersøkelser må tas i kommende reguleringsplaner.

Overordnet planer
Gjeldende kommunedelplan for sikring og videreutvikling av bevaringsverdig bebyggelse og
områdene rundt, ble vedtatt i 2003, og omfatter kulturminner innen kommunen. Sør for
planområdet ligger området nr. 55, His-Flødeviga, som i tillegg til Flødeviga omfatter His kirke og
“Boes utsikt”. Øvrig bebyggelse er ikke registrert som samlet kulturmiljø, men det er 23 sefrakregistrerte bygninger, to tilleggsregistreringer, og en fredet bygning innenfor avgrensningen.

Fornminner
Willumstad er nylig undersøkt iht. kulturminneloven § 9. Dette i forbindelse med områdeplanen for
området. Funnene er vist i figuren under, markert med R. Funnene består av flint- og kvartsavslag fra
steinalder og kokegroper som trolig kan dateres til jernalder. Av disse funnene går det frem at det
har vært bosetting her i steinbrukende tid.

Funnplasser for flintavkutt og kokegroper (R)
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Strandlinjedatering har vært utgangspunktet for dateringen i undersøkelsen. Funnene er gjort i
kotehøyde mellom 12 og 21 moh, noe som relateres til strandlinjen i perioden mellom år 4500 fvt og
ca. 2000 fvt. Ved overgangen fra yngre steinalder til bronsealder lå havnivået 11-12 meter høyere
enn dagens nivå. Landskapsmessig var området da en større øy med en lun bukt innenfor. Enda
lenger tilbake, når havet stod 13 meter over dagens nivå, bestod området av en serie holmer og
mindre øyer. Ved ca. 25 moh. begynner holmene å forsvinne i havet. Dette forklarer at det ikke ble
påvist noen lokaliteter over ca. 22 moh. Hele området har dermed stort potensiale for funn på
kotehøyder mellom 10-12 og 22 moh.
Ved utbygging av områdene må lokalitetene frigis av riksantikvaren, noe som innebærer utgravning,
registrering og dokumentasjon. Deretter blir det vanligvis gitt en dispensasjon fra kulturminneloven
for den slags funn, og funnplassen blir frigitt for utbygging.
Tidligere registreringer
Det er også registrert tidligere funn, bl. a. gravrøyser (A5 - A6)som må undersøkes nærmere.
Fylkeskommunen har bekreftet at disse gravrøysene ikke vil bli frigitt av riksantikvaren, men må tvert
i mot settes av til hensynssone med en tilstrekkelig sikringssone rundt.

Et av funnene ligger rett ved veien, der det kan være aktuelt å bygge ut. (A5)
Funnet i A5 er registrert i Askeladden som gravrøys fra bronsealder – jernalder. Både form,
markering og beliggenhet taler for at det dreier seg om en gravrøys, men innslaget av berg og
haugdannelser like NØ for haugen kan imidlertid tyde på at det dreier seg om en naturdannelse.
Avtorving er nødvendig for å avgjøre om det dreier seg om et sikkert fornminne.
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Historie
Asdal og His hadde samme eier på 1300-tallet. Sist på 1500-tallet ble Asdalgodset delt, og Asdal skilt
fra Bie og His.

Hisøy kirke, med Hiis til venstre i bildet. Postkort fra ca 1920
(AAks/Sven Magne Melheim Sagvik). Bildet viser hvordan
veien gikk tidligere, og at det lå noen boliger langs veien.

Hisøy kirke, januar 2015

Hisøy kirke (A4) og Elim (B4)
På His-gårdens eiendom ble kirken bygd i 1849. Her ble også His skole bygd rundt 1870.
His Gård ble innkjøpt til bruk som fattighjem i 1895, da den allerede innkjøpte gamle skolen ble for
liten. Hjemmet ble hetende “Elim”-, “et herlig sted”. Den gamle gårdsbygningen var etter hvert
svært nedslitt, og rett etter krigen ble bygningen revet til fordel for et nytt aldershjem, som stod
ferdig i 1957. Arkitektene Ugland & Thorne tegnet bygningene.

Den eldste delen av Elim
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Kokkeplassen (A1)

Bilde fra “Fra gård til Gudshus”

Kokkeplassen 2015

Kokkeplassen ble fradelt His på slutten av 1700-tallet. Hovedbygningen, som i dag er fredet, ble bygd
i 1792 av prokurator Peder G. Ussing. Etter tradisjonen kalte han eiendommen opp etter sin kone,
Anne Marie, altså; Marienlund. Senere eiere var familien Fürst, og deretter Bakke.
I tilknytning til huset er det hageanlegg i flere deler, bl.a. terrassehage av renessansetype foran huset
ned mot Høllen, og mer i landskapsstil bak og rundt huset. Fra 1889 ble Marienlund drevet som
jordbrukseiendom. Eiendommen ble drevet som psykiatrisk klinikk fra 1930-årene til 1970-årene. Til
å begynne med ble hovedbygningen Marienlund brukt som bolig for lege og medarbeidere, og andre
bygninger på eiendommen ble brukt til administrasjonsbygning, sanatoriebygning og verksted. I 1969
ble det bygd en ny sanatoriebygning.
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Sanatorie, nå “Hjemme hos Wenche”- selskapslokaler
Lystheia (C)
Opp mot det som i dag er Lystheia ble det anlagt en stor park med ridestier, dammer og beplantning.
Dette er fortsatt godt synlig i dagen, og sammen med det fredede Fürsts gravsted, kan det med litt
tilrettelegging være en god kilde til kunnskap om fortiden. Aktuelt som friområde eller landbruks-,
natur-, og friluftsformål.

Gammel romantisk hage

Fürsts gravsted 2014

Fürsts gravsted 2003

Fagerheim
Deler av området ned mot Flødeviga ble bygd ut med store landsteder, med flotte turområder, som i
dag kalles Boes utsikt. Området der den internasjonale skolen ligger i dag var et slikt landsted,
Fagerheim. Den store eiendommen fikk D. Herlofsen bygget i 1883, men den ble revet på
begynnelsen av 1970-tallet for å bygge His skole, nå Arendal internasjonale skole. Maleren Julius
Smith bodde i huset fra 1941-1960. En del av hagen og store deler av en allé i retning kirka er bevart
(B2).

Fagerheim (fra Norges bebyggelse)

His Allè
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Engene på His (A2)
Utover Engene, nord/øst for Plantasjen, er det husklynger bestående av eldre bygninger. Disse
småbrukene er en del av kulturlandskapet rundt Høllen, og sammen med åkerholmene og den gamle
veien utgjør området et samlet kulturmiljø.

Engene på His

Gamle Kirkevei (B1)
Langs Gamle Kirkevei, nedenfor Fagerheim, ligger 3 eldre eiendommer i en klynge sammen med
noen nyere boliger. Klynga utgjør sammen med den gamle Kirkeveien et lite kulturmiljø.

Gamle kirkevei 9B, gnr. 305, bnr. 9

Hyggelig bomiljø i Gamle Kirkeveien

“Solslett”, Gamle kirkevei 6

45

Småbruk (B3)
Det ligger noen eldre småbruk og enkeltbygninger innenfor planområdet. De fleste ligger spredt
rundt Vesterveien, mellom Kokkeplassen og Tangen. Bygningene har verdi som kulturminner i seg
selv, men er ikke del av et miljø.

Krigsminnesmerke på His (D)
Minnesmerket er oppført og bekostet av Norske reserveoffiserers forening. Det er en del av et
engelsk fly som styrtet i Høllen like ved Strømbroa under 2. verdenskrig. Besetningen om bord i flyet
omkom, og ble halt i land i Ospeviga, like nord for planområdet.
Minnesmerket ble opprinnelig plassert ved bygningen som tidligere var posthuset på His. Ved
regulering av området må det tas hensyn til dette krigsminnesmerket.

Minnesmerket står like ved veien, i området med Rema 1000 og bygningen der His Galleri holder til.

Telegrafkabler:
Etter Krimkrigen i 1853-1856, ble telegrafen bygd ut over hele landet. Det ble ført en ledning i land
her i området som ble trukket over Willumstad. Det skal fortsatt være fundamenter igjen etter dette.
Senere ble stedet der ledningen ble ført i land flyttet til nordsiden av Stølsviga.
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Anbefalinger til plankart og bestemmelser

Kulturminner i ulike kategorier innenfor planområdet
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Kategori A:
Kulturminner som er fredet og dermed båndlagt etter kulturminneloven, og kulturmiljøer som
anbefales regulert til bevaring iht. plan- og bygningsloven. Kulturminner i denne kategorien bevares
for ettertiden.
Kategori B:
Kulturminner som må/ bør vurderes regulert til bevaring iht. plan- og bygningsloven.
Kulturminneverdiene i disse områdene må vurderes opp i mot øvrige hensyn til samfunnsutvikling.
Kategori C:
Kulturminner som er en naturlig del av grønnstruktur, og bør reguleres til slikt formål. Avgrensningen
må vurderes i forhold til hva som er hensiktsmessig i forhold til fremtidig utvikling.
Kategori D:
Krigsminnesmerke. Dette er ikke et fast kulturminne i seg selv. Plasseringen kan endres. Det må være
et mål å gi dette minnesmerket mer verdige omgivelser, og eventuelt vurdere en annen plassering.
For å kunne bygge opp, og videreutvikle His som et bydelssenter, må en planprosess gi svar på hvilke
kulturminneverdier som skal tas vare på.
Funnsteder merket med R
Avklaringer knyttet til de automatisk fredede kulturminnene må gjøres i de enkelte
reguleringsplaner. I og med at Willumstad nettopp er undersøkt og registrert, virker området godt
dokumentert. Det er funnsteder i hele området i kotehøyde 10-12 moh til 22 moh.
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LANDSKAP
Fra planprogrammet:
Området er småkupert, og består av flere større og mindre landskapsrom. Planen må identifisere
ulike typer områder, og relatere dette til planlagt bebyggelse, infrastruktur og grønnstruktur. AustAgder fylkeskommune har utviklet et verktøy for analyse av terreng og solforhold som kan nyttes som
en hjelp i dette arbeidet.

Landskapsregioner
Norge er inndelt i landskapsregioner med utgangspunkt i de store og samlende karaktertrekkene i
landskapet og er en referanseramme i et nasjonalt system. De enkelte områdenes landskapskarakter
dannes av et samspill mellom følgende landskapskomponenter:

Grensedragningen mellom ulike landskapsregioner er avhengig av hvilke landskapskomponenter som
dominerer. På nasjonalt nivå har landskapets hovedform ofte en avgjørende betydning for den
romlige inndelingen. En landskapsregion kan for eksempel bestå av flere separate områder med en
felles landform som gjentas i et repeterende mønster. Grensen mellom to landskapsregioner vil da
trekkes der landformen endrer karakter. Ofte vil grensen følge markante høydedrag, spesielt på
Vestlandet og i Nord-Norge.
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Agderkysten inngår i landskapsregion 1 Skagerrakkysten innenfor det Nasjonale referansesystem for
landskap. Dette er et hierarkisk system basert på en metode for romlig landskapskartlegging.
Landskapsregionen strekker seg fra svenskegrensa til Hidra i Vest-Agder. Det meste av regionen har
liten løsmassedekning med mye nakent, slipt berg, sprekker og klover. Skjærgården, som mange
steder særpreger regionen, er gjennomgående smal. Landskapsregionene deles ytterligere opp i
områder og landskapstyper.

Planområdet – Hisøya
Planområdet inngår i en landskapstype som er definert som Det indre øy-, holme- og
skjærgårdslandskapet. Dette er et landskap bygd opp av utallige småformer. Dette gir et lite
oversiktlig landskap, med uendelig mange landskapsrom. Ofte stikker små nes, odder og tanger ut fra
landarealene, mens fra vannsiden trenger små bukter, viker og kiler inn i det samme øylandet. Det gir
en variert og flikete strandlinje, hvor de fleste strandtyper er representert. Hovedformen ut mot
sjøen er dominert av små og store rundsva, knauser, knatter, koller, sprekker og klover, formet av
isbreene i sin tid. Lenger innover er rester av høye partier i landoverflaten. I mellom berg, knatter og
høyere partier ligger små og kronglete jordlapper.
Beskrivelsen er hentet fra NIJOS sin rapport om Landskapstyper langs kysten av Aust-Agder og passer
med planområdet. Landskapet i planområdet er en blanding /et konglomerat av små og høye koller
og høydepartier, med ulike flate landskapsrom innimellom. Som en skjærgård som har ”gått på
land”. Til sammen med beite og jordbruk danner dette landskapet et svært opplevelsesrikt
kulturlandskap. Mye skrinn jord på høydepartiene gir åpne skoglandskap som er lette å bevege seg i.

Flyfoto over området
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Noen landskapsrom er definerte av vegger på alle kanter og utgjør mer eller mindre runde former,
mens andre er små daldrag eller bare fragmenterte mindre landskapsrom midt i mellom. Innenfor
området er det noen landskapsvegger og høydepartier som er mer markante enn andre og av disse
er det noen som er mer eksponert mot omgivelsene enn andre igjen. Eksponeringen er særlig viktig
mot der de fleste opplever planområdet; mot veiene, især fylkesveien og mot Hølen. Bevaring av
landskapskarakteren fordrer bevisste valg av utbyggingslokasjoner sammen med hvordan en bygger
ut et område.

Terrasseblokkene på His danner den ene landskapsveggen mot det flate landskapsrommet omkring
rundkjøringen. Terrasseblokkene kunne ha fulgt landskapsformene bedre, men fjellets beskaffenhet
har medført at resultatet har blitt mindre landskapstilpasning enn det ideelt kunne vært. Eventuell
videre utbygging må se om dette kan avbøtes.
Fylkeskommunen har utarbeidet en 3d modell som hjelpemiddel for kommunenes planarbeid.
Utsnittet under viser terrengmodellen, der markante trekk ved landskapet kommer godt fram.
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Under er viktige landskapsrom ringet inn/farget med lysegrønt. Landskapsrommene dannes av
høydepartier og/eller bebyggelse/tekniske inngrep. De mest markante høydepartiene/veggene i
rommet er markert med røde kammer.

Utbygging og bevaring
Det er viktig å være bevisst hvordan en skal bygge ut området, dersom en ønsker å bevare
karaktertrekk i et landskap. Hvilke landskapsrom, hvilke høydepartier og hvilke landskapsvegger bør
være ubebygd og hvordan skal det eventuelt bebygges er viktige spørsmål i denne sammenhengen.
Ved utbygging er det, naturlig nok, tekniske inngrep som ligger høyt som blir mest eksponert. Det er
derfor først og fremst viktig å tenke ut hvilke av de markante høydene og landskapsveggene som ikke
bør bygges ut.
Innenfor planområdet er det kun landskapsveggen ved His terrasse som er bebygget. For
landskapsveggen mot Hølen/Hisedugene og de andre høydepartiene lenger vest/Willumstad skal det
utarbeides planer som avklarer utbygging kontra bevaring.
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Et landskap har sin egenverdi uten tekniske inngrep, men bebygde landskap kan også ha verdi, så
lenge utbyggingen har tatt terreng- og vegetasjonshensyn.

På bildet over ses kollen som ligger rett nord for internasjonal skole ut mot rundkjøring på His. I
denne utredningen vurderes denne til å ha høy egenverdi for landskapskarakteren i området, med
både terrengformasjonen og vegetasjonen. Det vil være et ”stedstap” om denne sprenges
bort/bygges ned, slik det er vurdert her.
Ved høy utnyttelse / konsentrert bebyggelse vet vi erfaringsmessig at terreng- og landskap ikke kan
ivaretas i selve inngrepsområdet.

Anbefalinger til plankart og bestemmelser
Rent landskapsestetisk med tanke på ivaretakelse av egenverdien peker følgende høydeparti seg ut:
1) Kollene rett nord og vest for den internasjonale skolen
2) Landskapsveggen mot Hølen (Kokkeplassen)
3) Høydepartiet som strekker seg (sør)østover over fra terrasseblokkene langs hovedveien
4) Områdene nord for Willumstad terrasse. Her er ”mye terreng” som er verdifullt selv om det
ikke er like eksponert mot omgivelsene. Vurderes som internt viktig.
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LANDBRUK OG JORDVERN
Fra planprogrammet:
Det er flere større og mindre jorder i området rundt His. Områdene er allerede verdisatt i kommunens
tidligere registreringer. Planen baseres seg på denne informasjonen, og vil ut fra dette måtte vurdere
hvilke av disse som kan utbygges, og hvilke som skal bevares til drift. For de områdene som blir
vurdert til utbygging, må det fremkomme hvilke kompenserende tiltak som er planlagt.

Verdiklassifisering
Kommunens jordbruksarealer ble i 2005 verdiklassifisert. Områdene ble delt inn i tre kategorier; 1 –
svært viktig, 2 – viktig og 3 – lokalt viktig. Vurderingen var basert på et sett kriterier som f.eks.
størrelse, jordkvalitet og verdi som kulturlandskap. Verdisettingen av jordbruksareal innenfor
planområdet vises i utsnittet under.

Til venstre: Verdivurderingen av landbruksjord fra 2005. Klasse 1 er markert med rød farge, klasse 2
med grønn farge og klasse 3 med lilla farge. Til høyre: Kommuneplanens arealdel 2013-2023, vist
uten enkelte hensynssoner.
Innen landbruket er skjøtsel av arealene viktig, og mangel på vedlikehold de siste 10 årene vil derfor
ha hatt stor innvirkning på hvor gode arealene er i dag. Kommunens landbruksforvaltning ønsker på
dette grunnlaget at verdiklassifiseringen revideres. I vurderingen av kommunedelplanen er det brukt
noe skjønn i tillegg til verdiklassifiseringen, slik at endringer fanges opp.
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Gjeldende arealplaner
Landbruksverdien er tidligere vurdert i revisjoner av kommuneplanens arealdel. Gjeldende
arealstatus i kommuneplanen er vist i utsnittet over. I tillegg styrer reguleringsplan for Solåsen (2003)
arealbruken i området nordøst for eksisterende rundkjøring.
For området Willumstad er hele området avsatt til byggeområde. Ved behandling av arealinnspillet
ble jordvern vektet med -1 (negativ), med følgende vurdering:
Området innehar jordbruksmark, som i tilfelle utbygging ikke lenger vil kunne utnyttes økonomisk. Det
er usikkert hvilke jorder og om det blir noen som vil bli liggende ubebygd, før det er laget en detaljplan
for området. Men bygges de ikke ned, vil de bli en ressurs som kulturlandskap/rekreasjonsareal, og
ikke som matproduktive areal. Jordene er i dag ikke produktive i økonomisk sammenheng og lite
arronderingsmessig effektive. Ikke kategorisert som svært viktige jordbruksareal. (Men Klasse 2 og 3).
Se kart.

De svært verdifulle arealene rundt Plantasjen er avsatt til LNF-område. De mindre viktige arealene på
vestsiden er dels avsatt som byggeområde. Selve Plantasjen er avsatt til næring. Lenger østover er
jordene rundt Kokkeplassen avsatt til LNF-område. Jordene foran His terrasse er regulert til
landbruk/jordbruk.

Vurdering
I utgangspunktet er det ikke ønskelig med noe nedbygging av dyrka mark. Dersom hensynet til dyrka
mark likevel må vike på grunn av andre hensyn, er det viktig at de mest verdifulle og drivverdige
områdene bevares.
I tillegg til prioritering av områder, er det viktig at tap av drivverdig areal kompenseres.
Landbruksrådgiver har i andre saker foreslått at beslaglegging av dyrka mark bør medføre at det
settes av en sum per dekar areal tatt ut av drift. Dette gjelder da uavhengig av hvilket arealformål
jordbruksarealet benyttes til. Både bebyggelse og regulerte friarealer vil umuliggjøre drift, og
produksjonen vil gå ned. Pengene på dette fondet vil da kunne benyttes til tiltak andre steder, for
eksempel grøfting av vassjuke områder eller nydyrking av annet areal. Spørsmålet er løftet opp til
departementet, og i januar var det også et oppslag i Nationen om saken.

Fra Nationen 03.01.15
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Under gis en oversikt over eiendommene innenfor planområdet som er registrert med dyrket mark,
samt størrelse, verdiklassifisering og pågående drift av disse arealene.
1. På Kokkeplassen er det samlet registrert 30,7 dekar fulldyrka jord i Norsk institutt for skog og
landskap, se utsnitt under. Områdene nærmest bygningene er inneklemte arealer som er lite
egnet for fremtidsrettet landbruk. De er også verdisatt til klasse 3. Lenger øst, i krysset
mellom Lystheia og Skibberhei, ligger et større område som ikke kom med i
verdiklassifiseringen. Området har trolig ikke vært i drift på over 30 år. For at det skal være
egnet til jordbruksdrift må det påkostes midler til istandsetting da området har behov for
drenering. Mot rundkjøringen ligger et jorde som inntil nylig var i drift. Området har god
mark, og er verdisatt til klasse 2.
2. På Hisengene er det samlet registrert 43,4 dekar fulldyrka mark, se utsnitt under. Dette
arealet er fordelt på jordene rundt husene, samt et område på Gjervoldsøy og et område ved
Nævisdal. Området på sørsiden av Engeneveien er svært viktig, og verdisatt til klasse 1.
Området på nordsiden av veien er verdisatt til klasse 2. Samlet vurderes jorda til å ha stor
verdi. Jordene på eiendommen er leid ut til en heltidsbonde på Nedenes som driver
produksjon med sau og bær. Gården går nå gjennom et eierskifte.

1 og 2: Jordregister over Kokkeplassen (til venstre) og Hisengene (til høyre). Utsnitt fra Skog og
Landskap.

3. På eiendommen rundt Plantasjen er det samlet registrert 12,6 dekar fulldyrka mark, se
utsnitt under. Områdene i øst og nord er svært viktige, og verdisatt til klasse 1. Disse teigene
henger også sammen med den gode jorda til eiendommen Engene, og danner sammen et
større jordbruksområde. Området på vestsiden av Plantasjen som var verdisatt til klasse 3 er
omdisponert til parkeringsplass. Området på sørsiden av fylkesveien er verdisatt til klasse 3.
Jordene på eiendommen er leid ut til en heltidsbonde på Nedenes som driver produksjon
med sau og bær.
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4. For Vesterveien 200, som ligger sør for Plantasjen, er det samlet registrert 1,1 dekar
fulldyrket mark, se utsnitt under. Området er verdisatt til klasse 3. Området nyttes ikke til
landbruksdrift i dag.

3 og 4: Jordregister over eiendommene rundt Plantasjen. Utsnitt fra Skog og Landskap.

5. For Vesterveien 217, som ligger øst for Esso, er det samlet registrert 12,2 dekar fulldyrket
mark, se utsnittet under. Eiendommen er tilnyttet Hisøy blomster, som ligger på Vesterveien
ved innkjøringen til Tangen. De to områdene nord for Vesterveien er verdisatt til klasse 3. Sør
for Vesterveien er det vestre området verdisatt til klasse 3, mens det større jordet ved
bygningene er verdisatt til klasse 2. Sistnevnte bærer i dag preg av ikke å være i aktiv drift.
6. For Vesterveien 175 (Rydningen), som ligger nord for skolen, er det samlet registrert 4,6
dekar fulldyrket mark, se utsnitt over. På området som grenser inntil Vesterveien, og som er
verdisatt til klasse 3, har Skog og Landskap endret arealklasse fra dyrket mark til jorddekt
fastmark. Området som ligger nærmest skolen er også verdisatt til klasse 3, men har beholdt
status som fulldyrka mark i Skog og Landskap sitt registrer. Jordet er leid ut til en
heltidsbonde på Nedenes som driver produksjon med sau og bær.

5 og 6: Jordregister over Vesterveien 217 (til venstre) og Vesterveien 175 (til høyre). Utsnitt fra Skog
og Landskap.
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7. For Willumstad er det registrert 13,5 dekar fulldyrket mark, se utsnitt under. Arealet er
samlet i en større teig, som ligger vest for Willumstad terrasse. Området er verdisatt til klasse
2. Området var tidligere nyttet i økologisk drift, men jordene leies nå ut til en heltidsbonde
på Nedenes som driver produksjon med sau og bær.
8. For eiendommen sørøst for Willumstad terrasse er det samlet registrert 22,6 dekar fulldyrket
mark, se utsnitt under. Arealet er fordelt på flere teiger, der noen ligger på utsiden av
Utnesveien og dermed på utsiden av planavgrensningen. De to teigene langs Utnesveien er
verdisatt til klasse 3, mens de to teigene langs Løvliveien er verdisatt til klasse 2. Sistnevnte
nyttes til beite.

7 og 8: Jordregister over Willumstad (til venstre) og eiendommen sørøst for Willumstad terrasse.
Utsnitt fra Skog og Landskap.

9. Jordet som ligger rett ved Willumstad terrasse inngår som en del av en stor kommunal
eiendom. Teigen som er registrert som fulldyrka mark er 2,1 dekar, se utsnitt under. Arealet
er større i verdiklassifiseringen, men i Skog og Landskap er søndre del endret fra fulldyrka
mark til skog, da området er under gjengroing. Området er verdisatt til klasse 3. I dag
benyttes den nordre delen som lekeplass og friareal av lokalbefolkningen.
10. For Løvli, som ligger ved Løvliveien, er det samlet registrert 57,7 dekar fulldyrka mark, se
utsnitt under. Arealet er fordelt på flere teiger, der tre områder ligger på utsiden av
planområdet. Alle områdene som ligger på innsiden av planområdet er verdisatt til klasse 2.
Områdene leies i dag ut, og benyttes til produksjon av gress til en melkekubesetning.
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9 og 10: Jordregister over eiendommen ved Willumstad terrasse (til venstre) og Løvli. Utsnitt fra Skog
og Landskap.

Anbefalinger til plankart og bestemmelser





Avsette all klasse 1 jord til LNF-formål, med tanke på å opprettholde landbruksdrift.
Avsette så mye som mulig av klasse 2 og 3 jord til LNF-formål, med tanke på å opprettholde
landbruksdrift.
Dersom dyrka mark skal nyttes til alternative formål, bør det benyttes til friareal, kolonihager
etc., og ikke utbyggingsformål.
Beslaglegging av dyrka mark bør medføre at det settes av en sum per dekar til jordbrukstiltak
andre steder i kommunen.
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INFRASTRUKTUR – vei og trafikksikkerhet
Fra planprogrammet:
En stor utbygging av boliger vil legge økt press på eksisterende veier. Planen må utrede hvilke anlegg
som må utbedres, og finne eventuelle nye løsninger. Dette gjelder både for kjørende, syklende og
gående. Utredningen må ta for seg både trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, støy og kapasitet
på vegnettet. En konsentrert boligbygging vil i tillegg få effekter for kollektivtrafikken. Statens
vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune vil bli invitert med for vurderingen. Videre vil det bli gjort en
vurdering av problematikk knyttet til overvann, samt kapasitet på vann og avløpsnett, herunder
sikring av hovedtraseer. Planen vil også gjøre en vurdering av skole- og barnehagekapasitet, og
eventuelle behov for utvidelser av dagens tilbud. Her må også folkehelseperspektivet bringes inn, ved
å se dette punktet i sammenheng med grønnstruktur, lekeplasser og skoleveier.

Offentlige veier
Vesterveien (fv. 420) er hovedveien gjennom området. ÅDT på veien er 8500 i nord, og 7800 sør for
krysset ved Tangen. Byggegrensa er fastsatt til 50 meter. Det er etablert tosidig sykkelfelt og ensidig
fortau langs hele veien innenfor planområdet. Det er flere avkjørsler og kryss langs veien. Trafikken
på veien er stor, og veien fungerer som kollektivakse mellom Arendal og Grimstad. Det er flere større
boligprosjekter på denne aksen, og det kan derfor forventes vekst i trafikkmengden. Det er ønskelig
at veksten dekkes gjennom økt kollektivbruk og mer bruk av sykkel, men det må forventes at bruk av
personbil øker. Dette gir utfordringer for fylkesveiens effektivitet som kollektivakse.
Kirkeveien (fv. 212) har god standard og kapasitet for biltrafikk. ÅDT på veien er 5100 fra Vesterveien
og til rundkjøringa rett nord for Hisøy kirke. Videre nordover er ÅDT 3150. Byggegrensa er fastsatt til
20 meter. Strekningen fra Vesterveien og mot krysset ved Julius Smiths vei har ensidig fortau. Sør for
krysset fortsetter Kirkeveien med tosidig fortau. Opp forbi kirken og videre nordover er det igjen
ensidig fortau. Når en nærmer seg Kolbjørnsvik forsvinner dette fortauet. Kirkeveien er en av to
adkomster til de større boligområdene på Hisøy og til Hisøy skole. Den alternative adkomsten er om
Kolbjørnsvik. Her er veien smal, og det er derfor ønskelig at det meste av trafikken til disse områdene
går over Kirkeveien. Krysset ved kirken har en lite gunstig utforming. Det er her regulert rundkjøring,
men den er ikke realisert. Parallelt med kommunedelplanen vurderes løsninger for dette krysset i en
detaljplan (studentoppgave).
Utnesveien, Løvliveien og Flødevigveien (fv. 215) er smale, og det er ikke etablert fortau eller gangog sykkelvei. Førstnevnte strekker seg fra Vesterveien og til Utnes, og er hovedadkomsten til
Saulekilen renseanlegg. Flødevigveien var tidligere adkomst til havforskningsinstituttets
forskningsstasjon i Flødevigen. De har nå fått en alternativ adkomst fra Havsøyveien. ÅDT på veiene
er 450. Byggegrensa er fastsatt til 20 meter.
Julius Smiths vei er kommunal. Her er det etablert ensidig fortau. Veien er eneste adkomst til Arendal
internasjonale skole. De andre kommunale veiene i området sør for Kirkeveien (Gamle Kirkevei,
Fagerheim, His alle, Solheimveien og Willumstad terrasse) er uten fortau.
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Nord i planområdet er det et også nettverk av kommunale veier. Det er etablert ensidig fortau langs
veiene Myra og Lystheia. Langs de andre veiene, Skibberhei, Skovlyst, Åsveien og Einerveien, er det
ikke etablert fortau. Nord for Vesterveien er det to kommunale veier; Bryggeveien og Engeneveien.
Begge er smale og uten fortau.
Det er begrenset med gang- og sykkelveier i området. Fra Willumstad terrasse og til den
internasjonale skolen er det gang- og sykkelvei med lys. Det er også gang- og sykkelvei sør for det
gamle biltilsynet.

Adkomst til Willumstad
I forbindelse med områdeplanen for Willumstad har det vært flere møter med Statens vegvesen
angående adkomst fra Vesterveien. Utgangspunktet til vegvesenet er at det ikke er ønskelig med
flere kryss langs Vesterveien. Adkomst til feltet bør derfor komme fra et etablert kryss langs veien;
His eller Utnes. Ved His er det eksisterende rundkjøring. Vegvesenet har signalisert at de vil
akseptere T-kryss på Kirkeveien mot at det etableres gode løsninger for gående og syklende. Dersom
Utnes skal brukes må det etableres en ny rundkjøring på Vesterveien. Usikkerhet omkring
grunnforholdene her gjør dette utfordrende. Her er det også flere mindre veier som møtes, noe som
ytterligere kompliserer dette alternativet.
Tidligere arealvurderinger
I den gamle reguleringsplan for His var det regulert 9 adkomstveier til boligområdene på Willumstad.
Flere av disse ga muligheter for gjennomkjøring. I forhold til dagens krav om bredder og stigning på
offentlige veier, vil flere av de regulerte veiene ikke kunne realiseres.

Regulerte adkomster i den gamle reguleringsplanen for His
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Langs Vesterveien er det flere stikkveier til boliger som ligger enkeltvis eller i klynger. I forhold til de
regulerte adkomstveiene som er vist i kartutsnittet, går det i sør kun en mindre vei inn til en enkelt
bolig. Denne regulerte adkomsten er den samme som er fremhevet i mottatte innspill som en viktig
korridor for grønnstruktur og friluftsinteresser. Den regulerte adkomstveien som er vist noe lenger
nord, leder i dag til noen få boliger og et næringsområde under etablering. Statens vegvesen har som
nevnt over gitt signaler på at det ikke er ønskelig med flere kryss langs Vesterveien.
Fra Kirkeveien går Julius Smiths vei inn mot skolen, barnehagen og flere boliger. Veien var i den
gamle reguleringsplanen tenkt som en av hovedadkomstene til feltet, og er derfor bredere enn flere
av de andre veiene i området. Veien har en svak stigning opp mot skolen, men flater ut ved krysset til
Kirkeveien. Det er få boliger som ligger tett på veien, slik at breddeutvidelse og etablering av gangog sykkelvei er mulig.
Fra Flødevigveien går His Alle og Solheimveien inn til flere boliger. I tillegg går det lenger sør en liten
stikkvei inn til to boliger. His Alle er vist i den gamle reguleringsplanen som adkomstvei til deler av
Willumstad. Veien henger i dag sammen med Julius Smiths vei via Fagerheim. Både His alle og
Solheimveien er smale og bebyggelsen ligger tett inntil veien. Det er ikke realistisk å kunne utvide
veiene til nødvendig bredde etter dagens standarder. Flødevigveien er også smal, og det er ikke
ønskelig med mer trafikk på denne uten utbedringer av både veien og krysset ved kirken.
Fra Løvliveien går det i dag flere stikkveier til boliger og småbruk som ligger enkeltvis. Ingen av de
regulerte adkomstveiene i den gamle planen er realisert. Løvliveien er smal og avstanden til
Vestereveien er stor. Adkomst fra denne veien vil derfor medføre store kostnader da hele veinettet
rundt må oppgraderes. Det er derfor ikke ønskelig at trafikken knyttet til utbyggingen ledes denne
veien.
Fra Utnesveien var det i den gamle reguleringsplanen tenkt tre adkomstveier. To av disse er etablert,
men ikke i omfanget som var tenkt. I tillegg til disse to veiene går det enkelte stikkveier inn til boliger
som ligger enkeltvis eller i klynger. Den regulerte adkomsten som ligger lengst øst på Utnesveien
følger i dag en grønnkorridor som leder opp til jordene lenger nord. Traseen er godt egnet for en ny
vei, da det ikke ligger boligbebyggelse her og terrenget er egnet. Litt lenger vest går Willumstad
terrasse inn mot eksisterende boligfelt. Veien er funksjonell i forhold til dagens trafikk, men er ikke
egnet til å ta større trafikk uten utbedringer. Her ligger mange hus tett inntil veien, noe som
vanskeliggjør breddeutvidelser. Bolighusene vil også bli utsatt for støy dersom mye trafikk ledes inn
denne veien. Den regulerte adkomsten som ligger lengst vest på Utnesveien leder til en mindre
klynge med hus. Herifra vil det være utfordrende å få til en ny vei som tilfredsstiller krav til stigning.
Vurdering og anbefalt løsning:
Vurderingen gir grunnlag for to adkomstveier til Willumstad dersom en ønsker å ta hensyn til terreng
og eksisterende bebyggelse. Den ene løsningen er å benyttes Julius Smiths vei. Dette innebærer at
både Kirkeveien og Julius Smiths vei må gjennomgå en utbedring for gående og syklende. Ved å legge
veien her vil trafikken ledes mot bydelssenteret, og styrke dette. Ved Vesterveien er det etablert
rundkjøring, og Statens vegvesen har gitt signaler på at det vil være akseptabelt å øke trafikken med
dagens T-kryss løsning ved Julius Smiths vei. Ved denne løsningen vil det kun være behov for å
utbedre dagens strukturer.
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Alternativet er å gå inn fra sør, via Utnesveien. Dette innebærer både ny rundkjøring ved
Vesterveien, utbedring av Utnesveien for både kjørende, gående og syklede, samt etablering en ny
vei litt sør for Willumstad terrasse. Utbedring av Utnesveien innebærer at deler av veien legges om
for å bedre eksisterende stigningsforhold. Det vil da være aktuelt å legge den nye veien på nedre del
av jordbruksarealet som ligger nord for boligene i Utnesveien. Her ligger flere boliger tett inntil den
aktuelle traseen. Som nevnt tidligere er det utfordringer knyttet til etablering av ny rundkjøring ved
Utneskrysset på grunn av grunnforhold og ved at flere eksisterende veier møtes her. Legges veien hit
vil trafikken ledes vekk fra bydelssenteret.
Med bakgrunn i kostnadene er det ikke realistisk å etablere to fullgode løsninger, dvs. både ny
rundkjøring ved Utnes, utbedring av Utnesveien og ny vei inn fra sør, samt oppgradering av
Kirkeveien og Julius Smiths vei. En slik løsning med gjennomkjøring vil også trolig generere mer
trafikk. Det er derimot en stor fordel om gående og syklende kan få adkomst i begge retninger. Av de
to alternativene vil adkomst fra sør bli den dyreste, da den baseres på ny rundkjøring bygget på
dårlig grunn. Samfunnsøkonomisk vil det være langt flere som drar nytte av en utbedring av
Kirkeveien. Fordelen ved utbedring av Utnesveien er at Saulekilen renseanlegg kan få forbedret deler
av sin adkomstvei.
Rådmannen legger da til grunn at av de to alternative er adkomst via Kirkeveien det beste. Dette
begrunnes med at denne løsningen styrker bydelssenteret, har størst samfunnsøkonomisk nytte, har
lavest byggekostnader, og har minst negative konsekvenser for eksisterende bebyggelse. Parallelt
bør det etableres mulighet for gående og syklende å komme seg vestover fra feltet via eget
gangveinett.

Adkomst til Solåsen
His terrasse har i dag adkomst bak dagens bydelssenter. Plasseringen er gunstig, da den gir kort vei til
butikker og andre tilbud i bydelssenteret. Gjennom møter har det kommet ønsker fra utbygger om at
videre byggetrinn på Solåsen får adkomst bak Elim. Dette fordi det ikke er ønskelig med stor trafikk
forbi de etablerte leilighetsbyggene. En slik løsning ville også resultere i en svært bratt sving.
I den gamle reguleringsplanen for His var det tenkt bygd eneboliger på Solåsen (se utsnitt under).
Adkomsten var da tenkt omtrent der adkomsten Kirkeveien 138-160 ligger i dag. I den nyere
reguleringsplanen for Solåsen er boligene på toppen fjernet, og kun eksisterende bebyggelse er
regulert inn.
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Reguleringsplan for del av His (1967) og reguleringsplan for Solåsen (2003) med ulikt arealformål og
muligheter for adkomst på Solåsen.
På strekket mellom rundkjøringen og krysset ved His kirke, er det i dag to avkjørsler. Den sørligste går
inn til omsorgsboligene ved Elim, og den nordligste går inn til 8 eneboliger. Den nordligste
avkjørselen ligger tett på rundkjøringen. Mulighetene for å komme inn til ny bebyggelse bak Elim er
vurdert av konsulentene til den pågående reguleringsplanen, som har funnet at muligheten er reell.
Etablering av nytt kryss her fordrer at eksisterende avkjørsler saneres, og at all trafikken samles i
dette ene krysset.
I tillegg til etablering av nytt kryss og sanering av eksisterende avkjørsler, vil omfanget av utbygging
her trolig kreve at det gjøres tiltak for å forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende på selve
Kirkeveien.

Adkomst til nordlige deler
Mellom Solåsen og Lystheia er det et større ubebygd område. Ved en eventuell utbygging her vil det
være viktig å vurdere hvor feltet bør få adkomst. His terrasse har som nevnt adkomst fra Kirkeveien.
Dette er mulig fordi foten på leilighetsbyggene ikke har stor høydeforskjell fra veien. Fra His terrasse
stiger terrenget bratt. Jordene ved rundkjøringen ligger på kote 3, leilighetsbyggene ligger omlag på
kote 15, toppen av Solåsen på kote 61, mens det småkuperte arealet mellom Solåsen og Lystheia
ligger mellom kote 30 og kote 50. På grunn av høydeforskjellene vil det være lite realistisk at feltet vil
kunne få kjøreadkomst sørfra.
For å komme inn på riktig høyde til området, må adkomsten bli fra nord. Adkomsten vil da følge
Kirkeveien opp forbi kirken, og så følge de kommunale veiene Myra og Lystheia. Som nevnt over er
det langs disse veiene kun etablert ensidig fortau. De kommunale veiene er heller ikke brede nok til å
kunne ta imot en større trafikkøkning. En større utbygging krever derfor en utbedring av både
Kirkeveien og de to kommunale veiene. Langs Lystheia er det god plass til å gjøre forbedringer av
veien, men langs Myra ligger boligbebyggelse nærme veien. Det er likevel ikke snakk om et større
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antall boliger som vil bli berørt, og det vil primært være hageareal og garasjer som berøres. Støy vil
bli en vurderingsfaktor dersom det er snakk om et større antall boenheter.
Teknisk er det godt mulig å få til en løsning som åpner for boligbebyggelse i området. Avstand ned til
bydelssenteret vil da være om lag 1,5 km. Et viktig moment i vurdering av utbygging av dette
området, vil ut fra dette være om endring til boligformål vil bygge opp under bydelssenteret eller
kollektivakser. Trolig vil avstanden bli så stor at området ikke vil bli en naturlig del av bydelssenteret,
og bidra til økt bilbruk. Dette vil være i strid med formålet med kommunedelplanen, og ut fra dette
anbefales det ikke boligbygging i dette området.

Kollektiv
Det ble 1. januar 2015 utarbeidet nye linjekart for kollektivtilbudet i Arendal og Grimstad. Flere linjer
er aktuelle for planområdet. Langs Kirkeveien går linje 103 Hisøy. Denne går videre nordover på
Kirkeveien, innom Kolbjørnsvik og så til Sandvigen. Langs Vesterveien går to linjer; linje 100 Lillesand
Kristiansand og linje 101 Grimstad.
Det er gjort undersøkelser på hvor stor avstand folk tolererer til holdeplassen før de vurderer andre
former for transport. Kort fortalt er det en sammenheng mellom avstand til holdeplass og hvor
mange som bruker bussen. De som bor nærme holdeplassen har høyere andel kollektivreiser enn de
som bor langt unna. Det er likevel ingen entydig terskelverdi.
Hvor langt folk er villige til å gå avhenger av flere faktorer:
 Hvilke alternativer de har, altså hvor lett er det å ta bil i stedet.
 Hva slags busstilbud det er snakk om, raske langdistansetilbud vs. lokal bybuss.
 Hvor kupert det er på stedet, da mye bakker gir kortere gangavstander.
 Hvem det er snakk om. For eksempel kan eldre skoleelever gå lengre enn pensjonister som
skal til dagsenteret.
For å forenkle opereres det med tommelfingerregler i vurderingen av avstand til holdeplass. For
lokalbuss settes ofte maksimal gangavstand til 3-500 meter. For tyngre systemer, kan avstanden
være noe lengre. For lokaltog kan det eksempelvis være akseptert med avstand opp mot 1 km.
Innenfor planområdet kan en derfor regne at folk er villige til å gå og sykle lengre avstand til bussen
mot Kristiansand/Grimstad enn til bussen som går til Arendal sentrum.
For plassering av bebyggelse vil det være en fordel å ha den største konsentrasjonen tett ved
kollektivstoppene, og mer spredt bebyggelse lenger unna. Det virkemidlet som slår sterkest ut, hvis
målet er flest mulig kollektivreisende, er likevel tilgang på parkeringsplass på destinasjonen.
Det har kommet innspill om behov for en innfartsparkeringsplass i tilknytning til en av holdeplassene
på linjen mot Grimstad / Kristiansand. Fylkeskommunen og Statens vegvesen er positive til dette,
men fremmer i tillegg at hovedfokuset bør være på å etablere sykkelparkering i området.
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For ytterligere å bygge opp under kollektivsatsingen, bør det etableres snarveier for gående og
syklende fra boligfelt til aktuelle busstopp. Disse bør fortrinnsvis være vinterbrøytet. Dette gjelder for
alle boligområdene, men især der som avstandene som nevnt over tøyes.
Kartene nedenfor angir bussholdeplasser på Hisøy. Størrelsen på punktet angir antall påstigninger pr
holdeplass, og fargekodene angir antall påstigninger i forhold til innbyggere i en avstand på 600
meter fra holdeplassen. Jo rødere farge jo større andel tar buss på linje 1 (Eydehavn-Grimstad). Nær
skoler og store arbeidsplasser kan kartet være noe misvisende, men i typiske boligområder gir kartet
en riktig gjengivelse av andelen som benytter seg av kollektivtransport. Ut fra fargen på kartet ser en
at det er en liten andel av befolkningen som benytter seg av denne busslinjen.

Støy
Statens Vegvesen har utarbeidet støyvarselkart som viser beregnet rød og gul støysone langs
riks- og fylkesvei. Varselkartene viser en prognosesituasjon 15-20 år fram i tid. Kartene kan ikke
brukes i detaljvurdering av enkeltboliger, til det er usikkerheten i datagrunnlaget for stort. Kartet gir
likevel et godt bilde av planområdet, og hvor de største utfordringene med tanke på støy ligger.

Utsnittet viser hvor det kan påregnes støyproblematikk fra fylkesveier.
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Utsnittet fra støyvarselkartet (se over) viser at hovedproblemet ligger langs Vesterveien. Eventuelle
reguleringsplaner som åpner for støysensitiv bebyggelse langs denne veien må dokumentere at
hensynet til støy ivaretas. Støyvarselkartet viser videre at det er et støyproblem langs Kirkeveien, selv
om utfordringen er mindre enn langs Vesterveien. Også her må fremtidige reguleringsplaner
redegjøre for hvordan dette blir ivaretatt.

Utbedringer
Vesterveien
Det er nylig etablert sykkelfelt i begge retninger, med fortau på den ene siden. Det foreslås ingen nye
tiltak på veien som følge av kommunedelplanen. Som nevnt over kunne det derimot vært positivt for
området om det ble etablert en innfartsparkering for å tilrettelegge for at flere benytter seg av
kollektivtilbudet. Det kan i tillegg være behov for et nytt krysningspunkt i tilknytning til avkjørselen til
Kokkeplassen.
Kirkeveien
Gjennom planområdet er dagens vei tilfredsstillende for kjørende, men det burde ha vært etablert
bedre løsninger for gående og syklende. Kryssløsningen ved kirken har utfordringer med tanke på
trafikksikkerhet for myke trafikkanter.
I kommunedelplan for sykkeltrafikk er det foreslått sykkelfelt med tosidig fortau mellom Vesterveien
og kirken. Ved kirken er det foreslått ny rundkjøring. Fra kirken og nordover er det foreslått gang- og
sykkelvei. Ingen av disse foreslåtte tiltakene er realisert.
I forbindelse med områdeplan for Willumstad, har Asplan Viak laget et forslag til snitt for Kirkeveien.
Her er det foreslått dobbelt kjørefelt (som dagens), og soner med beplantning, sykkelfelt og fortau på
hver side. I forslaget er sykkelfeltet skissert med 1,8 meter, men dette bør være 2,0 meter bredt.
Total bredde på veien ville med dette bli 24 meter. I forslaget fra Asplan Viak gis det også muligheter
for kortidsparkering i beplantningssonen, men dette er ikke en god løsning i forhold til
trafikkmengden på veien. Snittet er diskutert med Statens vegvesen, som er positiv til løsningen.

Forslag til snitt for Kirkeveien, utarbeidet av Asplan Viak. I tillegg til dagens kjørefelt kommer en
beplantningssone, sykkelfelt og fortau.

67

Langs den nye delen av Kirkeveien vil plassering av ny bebyggelse virke inn på opplevelsen av
området. Legges bebyggelsen like inntil fortauet, vil Kirkeveien få et gatepreg som samsvarer med
tankene om et bydelssenter. En slik løsning vil samtidig gi utfordringer med tanke på overvann og
snørydding som må løses.
Julius Smiths vei
Dagens kjørevei trenger breddeutvidelse, samt en separat gang- og sykkelvei. Den bør gå til skolen,
og helst følge adkomstveien inn til ny bebyggelse på Willumstad. Da hovedmengden av trafikk vil gå
nordover mot bydelssenter, buss og sentrum, bør gang- og sykkelveien ligge på nordsiden av Julius
Smiths vei.

Anbefalinger til plankart og bestemmelser










Hovedvei til utbyggingsområdet Willumstad legges via Julius Smiths vei. Anbefalingen
forutsetter gang- og sykkelvei helt inn til nytt boligområde. Vestover må det også etableres
løsninger for gående og syklende.
Hovedveien inn til Solåsen legges til fra østsiden. Anbefalingen forutsetter at dagens to
avkjørsler saneres og samles i nytt kryss.
Det anbefales ikke ny bebyggelse på det ubebygde arealet nord i planområdet, mellom
Solåsen og Lystheia, da veiløsningen vil føre til at området ikke bygger opp rundt
bydelssenteret, og ikke være i tråd med formålet med kommunedelplanen.
Det etableres innfartsparkering ved Vesterveien med tilbud til både sykler og biler.
Det etableres snarveier mot busslommer fra boligfeltene.
Kirkeveien utbedres med fortau, sykkelfelt og beplantningssone.
Julius Smiths vei utbedres med fysisk adskilt gang- og sykkelvei.
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INFRASTRUKTUR – vann, avløp og overvann
Fra planprogrammet:
En stor utbygging av boliger vil legge økt press på eksisterende veier. Planen må utrede hvilke anlegg
som må utbedres, og finne eventuelle nye løsninger. Dette gjelder både for kjørende, syklende og
gående. Utredningen må ta for seg både trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, støy og kapasitet
på vegnettet. En konsentrert boligbygging vil i tillegg få effekter for kollektivtrafikken. Statens
vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune vil bli invitert med for vurderingen. Videre vil det bli gjort en
vurdering av problematikk knyttet til overvann, samt kapasitet på vann og avløpsnett, herunder
sikring av hovedtraseer. Planen vil også gjøre en vurdering av skole- og barnehagekapasitet, og
eventuelle behov for utvidelser av dagens tilbud. Her må også folkehelseperspektivet bringes inn, ved
å se dette punktet i sammenheng med grønnstruktur, lekeplasser og skoleveier.

Overvann
Utbygging av områder med naturlig terreng endrer på flere faktorer når det gjelder et områdes
naturlige evne til å håndtere nedbør. Tetting av flater ved asfaltering, steinlegging, takflater og
lignende hindrer at terrenget fanger opp vannet, og fører til at vannet renner raskere gjennom
området med uheldige konsekvenser for nedenforliggende områder. I tillegg vil hogst av et område
hindre effekten som fordampning fra trærne gir. I et skogsområde vil 10-20 % av nedbøren nå
bekken, mens resten vil drenere i grunnen eller fordampe fra trærne. Er man derimot i urbane
områder vil hele 90-100 % av nedbøren nå bekken. I områder med småhusbebyggelse vil dreneringen
variere i takt med utnyttelsesgraden og andelen av grå, grønne og blå overflater.
I de utbygde områdene rekker ikke nedbøren å synke ned i grunnen, men følger terrenget der dette
leder. Dette uavhengig av om det var intensjonen at store mengder vann skulle følge denne traseen
eller ikke. Slike hendelser kan gi store skader med påfølgende kostnader.
I de senere årene har det blitt et økt fokus på problem med overvann. På grunn av endringene i klima
ser en flere enkelthendelser der store mengder nedbør kommer i løpet av kort tid, gjerne bare i løpet
av noen få timer. Slike hendelser forsterker behovet for å se på gode løsninger for overvann i
utbyggingsområder.
Problemområder kan være både utilstrekkelig kapasitet på kulverter, rør og bekkeløp, og/eller at det
ikke er lagt til rette for å sikre flomveier og tiltak som forsinker og reduserer avrenninga. Løsningene
kan med dette bli noe forskjellige mellom ulike områder, både ut fra terreng og ut fra grad av
utnyttelse. En kan ha behov for løsninger av et slikt omfang at det bør reguleres i plankartet,
eksempelvis opparbeidelse av en flomvei, eller løsninger av mer lokal karakter, slik som grønne tak,
som det ikke er behov for å vise i plankartet men som kan sikres gjennom bestemmelser.
Det er viktig at løsningene blir tilpasset hver enkelt utbygging, og detaljering av løsninger er ut fra
dette mest hensiktsmessig å gjøre i forbindelse med detaljreguleringer. Det anbefales derfor at det
stilles krav i kommende reguleringsplaner om at overvann skal løses innad i hvert enkelt nedbørsfelt,
slik at utbygging ikke øker problemer for nedenforliggende områder. I kartene på neste side sees de
ulike nedbørsfeltene i området.

69

Øverst sees en oversikt over de ulike nedbørsfeltene i planområdet. De to nederste bildene viser de
samme områdene i en 3d modell sett fra lufta. Modellen er utviklet av Aust-Agder fylkeskommune.

Vann og avløp
Ledningsnettet i området er gammelt og må ved en massiv utbygging i området trolig skiftes ut.
Kapasitet på ledningsnettet avhenger av hva slags type boliger som bygges ut. Bygninger med mange
boenheter krever etter brannforskrifter større trykk på vannledningene enn bygninger med færre
boenheter. Avløps og vannsystem må derfor beregnes for hvert enkelt utbyggingsområde i
forbindelse med detaljeringen i kommende reguleringsplaner.
Området har flere viktige traseer for vann- og avløpsledninger. Hovedledningene for transport av
avløpsvann inn til Saulekilen renseanlegg går gjennom og i grenseområder til planen. Det samme
gjelder hovedledningen som forsyner Hisøy med vann fra vannverket på Rore. Det kreves en
sikkerhetssone på 4,5 meter fra ytterste rør i traseen til begge sider. Hovedledningene er under trykk
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og er også av den grunn underlagt spesielle sikkerhetsregler. Traseene er merket på kartutsnittet
under.

Anbefalinger til plankart og bestemmelser



Overvann må løses internt i nedbørsfeltene. Dette må sikres i kommende reguleringsplaner.
De viktige traseene for vann og avløp merkes med egne hensynssoner som inkluderer
sikkerhetssone.
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INFRASTRUKTUR – skole og barnehage
Fra planprogrammet:
En stor utbygging av boliger vil legge økt press på eksisterende veier. Planen må utrede hvilke anlegg
som må utbedres, og finne eventuelle nye løsninger. Dette gjelder både for kjørende, syklende og
gående. Utredningen må ta for seg både trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, støy og kapasitet
på vegnettet. En konsentrert boligbygging vil i tillegg få effekter for kollektivtrafikken. Statens
vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune vil bli invitert med for vurderingen. Videre vil det bli gjort en
vurdering av problematikk knyttet til overvann, samt kapasitet på vann og avløpsnett, herunder
sikring av hovedtraseer. Planen vil også gjøre en vurdering av skole- og barnehagekapasitet, og
eventuelle behov for utvidelser av dagens tilbud. Her må også folkehelseperspektivet bringes inn, ved
å se dette punktet i sammenheng med grønnstruktur, lekeplasser og skoleveier.

Eksisterende tilbud
Innenfor planområdet ligger en privat skole og en privat barnehage.
 Arendal internasjonale skole (AIS) har adresse Julius Smiths vei 40. Skolen har rundt 150
elever, og er en skole i vekst. Arealet er avsatt til tjenesteyting i kommuneplanens arealdel.
 Portveien barnehage har adresse Julius Smiths vei 3, og har 33 plasser. Arealet er avsatt til
tjenesteyting i kommuneplanens arealdel.
Tidligere var det kommunal drift av Fagerheim barnehage i Julius Smiths vei 15. Her var det plass til
rundt 36 barn. I tillegg fungerte deler av bygningen som avlastningssenter. Fagerheim barnehage ble
i august 2014 slått sammen med Kolbjørnsvik barnehage. Den nye barnehagen heter Stemmehagen
barnehage, og ligger rett ved Hisøy skole. Fagerheim fungerer nå kun som avlastningssenter. Arealet
er avsatt til tjenesteyting i kommuneplanens arealdel.

Kapasitet på skole og barnehage
Skoleelevene i planområdet sogner til to skoler; Hisøy og Nedenes skole. Begge er 1-10 skoler. For
Hisøy er det vanskelig å vurdere fremtidig kapasitet, da området har mye tilflytting. Likevel er det
klart at det i dag er problemer med kapasiteten ved skolen. Nedenes skole har foreløpig noe
kapasitet, men det er forventet snarlig problem med plassering av 1. klassinger. På bakgrunn av
allerede godkjente reguleringsplaner i denne delen av kommunen, vil det uavhengig av
kommunedelplanen være behov for tiltak på de to skolene.
Nærhetsprinsippet ligger til grunn for plassering av elever. Dette måles ikke i luftavstand, men langs
veien som elevene benytter seg av. Nye boliger langs Kirkeveien vil sogne til Hisøy skole. For
Willumstad går grensen i nord noe vest for Plantasjen og i sør omtrent ved krysset mellom
Utnesveien og Løvliveien (se utsnittet under). Dette innbærer at veien inn til Willumstad vil være
avgjørende for hvilken skole som elevene vil sogne til. Legges adkomsten fra Kirkeveien vil elevene
sogne til Hisøy skole, og legges adkomsten til Utnesveien vil elevene sogne til Nedenes skole. Åpnes
det for vinteråpen skolevei i form av gang- og sykkelvei i begge retninger, vil hoveddelen av feltet
sogne til Hisøy skole, og en mindre del til Nedenes skole. I tillegg vil noen få boliger på Willumstad
terrasse som i dag sogner til Nedenes skole da sogne til Hisøy skole.
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Omtrent her vil grensen gå på Willumstad for
hvilke boliger som sogner til Hisøy og Nedenes
dersom det etableres skolevei i begge retninger.

Selv om skolene allerede med dagens godkjente utbyggingsplaner har en utfordring med tanke på
kapasitet, vil en ytterligere utbygging i de to skolekretsene forsterke problemet. Utbyggingstakten
har også stor betydning i denne sammenhengen. Det planlegges en større utredning av
skolestrukturen i kommunen. Kommunedelplanen er et viktig innspill i denne utredningen.
For barnehagene benyttes ikke alltid den nærmeste lokaliteten. En ser gjerne at familier enten
foretrekker barnehager som er lokalisert helt i nærområdet, slik at en enkelt kan levere før jobbreise,
eller barnehager som er lokalisert i nærheten av arbeidsstedet.
Både med tanke på skole og barnehage vil type bolig ha innvirkning på kapasiteten. Utbygging med
leilighetsbygg tiltrekker tradisjonelt de som befinner seg før eller etter etableringsfasen. Ved
utbygging av His terrasse har en sett at det er en stor andel av eldre som allerede er bosatt på Hisøya
som kjøper leilighet. Disse sitter kanskje på en større enebolig, som da blir tilgjengelig på markedet
for barnefamilier eller par som er i etableringsfasen. Behovet for barnehage og skoleplass vil da
komme der disse boligene frigis, og ikke ved de nye leilighetene.
Ved utbygging av firemannsboliger og lignende kommer gjerne yngre personer, som enten befinner
seg tidlig i eller noe før etableringsfasen. Disse blir gjerne værende i boligene en stund, men når
barna blir større eller familien vokser ønsker familien en større bolig. En ser eksempel på et slikt
område på deler av Nidelvåsen. Utbygging av slike boliger vil medføre et behov for barnehageplasser
i nærområdet, men vil ikke nødvendigvis gi et stort press på skolekapasiteten.
Ved utbygging av større enheter som eneboliger, bosettes gjerne familier eller personer i
etableringsfasen. Utbygging av slike boliger vil medføre behov for både barnehageplasser og økt
skolekapasitet.
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Nærmiljøet
Det bør være en målsetting med alt planarbeid at det oppnås enkle og raske gang- og sykkelveier
som kan benyttes til og fra skole og barnehage. I dette området bør da fokus være behovene for AIS,
og skolevei videre til Hisøy, samt barnehagen i området. Tilbudet er i dag er tilfredsstillende, med
lyssatt gang- og sykkelvei fra Willumstad terrasse og til AIS. Videre langs Julius Smiths vei og
Kirkeveien er det etablert fortau. Ved ytterligere utbygging, og tilhørende økning i trafikk, bør
forholdene forbedres for gående og syklende.
Arendal internasjonale skole fikk i 2014 kjøpt eiendommen av Arendal kommune. Eiendommen er
cirka 14 mål, og omfatter adkomstveien, bygningene, lekeplassen, utearealene med gressbanen og
noe av bakken vest og nord for bygningene. Skolen har i møte med kommunen gitt signaler på at de
har nok arealer til bygninger og lekeplasser innenfor egen eiendom, men at de bruker noen av de
nærliggende skogsområdene til turer. De bruker også lekeplassen som ligger ved Willumstad terrasse
(se utredning for grønnstruktur for nærmere omtale).
Fagerheim eies av Arendal kommunale pensjonskasse. Eiendommen er i underkant av 9 mål, og
omfatter bygningene og en stor hage. Eiendommen er stor nok til at det er potensial for å utvide
tilbudet. Av skogsområder vil det være nærliggende å tro at en fremtidig barnehage her vil kunne
nytte de samme områdene som skolen. Barnehager er gjerne litt mer fleksible med avstander enn
skoler, da de har bedre tid og flere ansatte til å følge barna på tur.
Portveien barnehage eies av Portveien barnehagedrift, som også har avdelinger på Fevik.
Eiendommen er i underkant av 2 mål, og omfatter adkomstveien, bygningene og utearealene.
Barnehagen bruker gymsalen til skolen, og lekeplassen ved Willumstad terrasse.

Anbefalinger til plankart og bestemmelser



Videreføre arealformålet tjenesteyting for arealene til Arendal internasjonale skole,
Fagerheim og Portveien barnehage.
Det kan være behov for nytt areal til barnehage innenfor planområdet. Plassering avhenger
av hva slags boliger det åpnes for i planen. Arealet bør være så stort at det kan etableres en
stor barnehage (ca. 80 barn).
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SAMFUNNSSIKKERHET
Fra planprogrammet:
Det vil bli gjort en overordnet vurdering risiko- og sårbarhetsanalyse med særlig vekt på flom og
skred. NVE sine veiledere vil bli lagt til grunn for vurderingen.

Havnivåstigning og springflo
Arendal kommune har i kommuneplanen fastsatt en byggehøyde over havet på kote 2,5. Dette pga.
forventet havstigning og risiko for mer alvorlig springflo. På utsnittet under er flomutsatte områder
vist ved blå markering. Fra bildet ser en at deler av planområdet er i risikosonen. Arealene som
omfattes er i hovedsak landbruksjord, og bebyggelse er i liten grad berørt. Unntaket er deler av
Vesterveien, Plantasjen og noen få eneboliger og uthus.

Utsnitt som viser flomutsatte områder. Lyse blå er områder opp til kote 0,5, blå områder er områder
mellom kote 0,5 og kote 1,5, og mørke blå områder er områder mellom kote 1,5 og kote 2,5.
Fra utsnittet over ser en at de lavereliggende arealene grenser til både vassdrag og sjø. I nord
kommer vannet inn fra Hølen og i vest fra Nidelva (ferskvann). I sør kommer vannet inn fra Saulekilen
(sjø). NVE har i tidligere innspill til kommunen beregnet stormflo aktivitet i 2100. Ved utløpsområdet
i Arendal ble stormfloverdier med 200 års gjentaksintervall estimert til mellom 2,03 og 2,49 meter.
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Flom
Større vassdrag
NVE har ikke beregnet flom-scenario nedstrøms Rygene. Der det ikke foreligger flomkart anbefaler
NVE at man gjennom planleggingen ser på historiske hendelser. I 1987 hadde vi en flom i vassdraget
som bare inntrer en gang i løpet av en 100-års periode. Dette i følge både NVE og en analyse utgitt av
Arendal Vasdrags Brugseierforening og Fylkesmannen i Aust-Agder. Kombinert med springflo, stod
vannet da ca. 1,7 meter høyere enn normalt. For boligbebyggelse skal sikkerheten i forhold til flom
dimensjoneres etter en 200 års flom. Tidligere reguleringssaker i området rundt Hølen og Strømmen
har derfor anbefalt å legge til en buffer på 20-30 cm for å estimere en fremtidig 200-årsflom.

Storflom kombinert med storm og springflo skapte flere overskrifter i Agderposten oktober 1987
For større vassdrag i Rogaland og Agder anbefaler NVE på bakgrunn av klimaendringer at en legger
på 20 % på flomtopper frem til år 2100. Selv om en legger til 20 % på tallene over, er nivået under
det allerede fastsatte nivået på 2,5 meter.
En eventuell synergieffekt av at stormflo og flom opptrer på samme tidspunkt er først aktuelt å
beregne lenger opp i vassdraget. Her bør byggehøyden være 40-50 cm høyere. NVE har ut fra dette
vurdert kommunens bestemmelser om byggehøyde mot sjø på kote 2,5 til et godt utgangspunkt for å
ivareta planområdet.

Små vassdrag
I små vassdrag kan flom utvikle seg raskere og vare kortere enn i store vassdrag. Styrtregn i selv
avgrensa områder kan gi store flommer. Særlig kan det oppstå oversvømmelse og skader der vannet
går i kulverter eller rør dersom disse har for liten kapasitet eller blir tette. Under smelteperioder om
vinteren kan is tette igjen kulverter og rør. Erfaringer viser også at flere tettsteder har fått stor
flomskader som følge av at utbygging har snevret inn bekke- og elveløp.
Klimaframskrivningene tilsier at det vil bli hyppigere og større flommer i små vassdrag i hele landet.
For alle vassdrag med nedslagsfelt mindre enn ca. 100 km2 må en regne med minst 20 % økning i
flomvannføring i løpet av de neste 50-100 årene. Bebyggelsen bør holde god avstand fra
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vassdragene, og vise særlig aktsomhet langs bratte vassdrag der vannet kan grave nye løp eller rive
med seg masser i flomskred.

Kartet over viser registrerte bekker innen planområdet. De lysere blå områdene viser såkalte
forsenkninger i terrenget, der vann kan samle seg i tider med mye nedbør. Det meste av de markerte
bekkene representerer dreneringsgrøfter i jordbrukslandskapet. Resterende er ikke del av noe
sammenhengende vassdrag. Ut fra dette regner en ikke med at det er fare for skadegjørende flom i
små vassdrag innenfor planområdet.

Skred
Et skred er et naturfenomen der materialer som stein, løsmasser eller snø beveger seg nedover en
skråning i terrenget. Bevegelsene kan skje gjennom fall, glidning eller en rask strøm av masse.
Det er ikke registrert fareområder innenfor planområdet i NVE sin kartbase. NVE opplyser at
høydemodellen som er brukt i de nasjonale aktsomhetskartene for snøskred og steinsprang er for
grove til å kunne identifisere skrenter lavere enn 50 meter. Rasfare i skrenter som er lavere enn
dette må derfor også vurderes før det klareres som byggeområde. Da det ikke foreligger
registreringer for området, vurderes risiko etter NVE sin veileder 8-2014; Sikkerhet mot skred i bratt
terreng.
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Jordskred
Jordskred er utglidning av løsmasser i bratte skråninger langs en mer eller mindre definert glideflate.
Skredene starter med en plutselig utgliding i vannmettede løsmasser, og løsner i et punkt eller
bruddsone. Jordskred kan deles i kanaliserte og ikke-kanaliserte jordskred.
Jordskred utløses i bratte fjellsider der det ligger løsmasser. Skråningen må være brattere enn 25-30
grader. I tillegg er risikoen avhengig av vegetasjon, hydrologiske forhold, samt tykkelse, lagdeling og
kornfordeling av løsmassene. Menneskelige inngrep kan også endre den naturlige dreneringen.
Jordskred blir gjerne utløst etter langvarig nedbør, eller etter korte og intense regnskyll.
Av registrerte hendelser var det et løsmasseskred ved Løvold 15. juli 2009. Det var ingen
personskade i skredet, men veien fikk en mindre skade. Lokalt store nedbørsmengder utløste da et
skred på 2 m3. To store stein raste ut sammen med noe jord og løsmasser. Skredet skjedde i slakt
terreng.
Flomskred
Flomskred er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte elve- og
bekkeløp. Flomskred kan også følge raviner, gjel eller skar der det vanligvis ikke er permanent
vannføring. Vannmassene kan rive løs og transportere store mengder løsmasser, store steinblokker,
trær og annen vegetasjon i og langs løpet. Flomskred skiller seg fra jordskred ved at vanninnholdet er
større og bevegelsesformen mer flytende. Flomskred som følger bekker og elver kan bli utløst i løp
med helning ned mot 10 grader. Menneskelige inngrep som har endret de naturlige
dreneringsforholdene er ofte medvirkende årsak til flomskred.
Da det ikke finnes bekker innenfor planområdet (se over), anser kommunen det som lite sannsynlig
at det kan utløses flomskred i dette området.
Snøskred
Snøskred finnes i tre utgaver; Løssnøskred, flakskred og sørpeskred. Løssnøskred løses ut i løs snø
med liten fasthet. Etter hvert som snøen beveger seg nedover utvider skredbanen seg til en
pæreform. Et flakskred oppstår når en del av snødekket løsner som et flak langs et glideplan mot et
underliggende snølag. Flakskred kan bli svært store og føre til store skader og tap av menneskeliv.
Sørpeskred er en strøm av vannmettede snømasser.
De klimatiske forholdene på Hisøya er preget av beliggenheten nær havet. Vinteren er mild, og
eventuelt snøfall blir sjelden liggende lenge. Dette forhindrer at det bygger seg opp større
snømengder. Rasfare knyttet til snøskred anses derfor som svært liten og ikke reell i området.
Steinsprang og steinskred
Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller eller sklir nedover en skråning, brukes
begrepene steinsprang eller steinskred. Steinsprang brukes om hendelser der steinmassene til
sammen har relativt lite volum, inntil noen hundre m3. Massene beveger seg nedover uavhengig av
hverandre. Når steinmassene har et volum fra noen hunder til flere hunder tusen m3 snakker vi om
steinskred. I steinskred splittes blokkene ofte opp i mindre deler på vei nedover skråningen.
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Steinsprang og steinskred løsner oftest i bratte fjellparti der terrenghellingen er større enn 40-45
grader. Steinsprangene utløses fra oppsprukket berg og overheng. Stein som ligger dårlig forankret i
en bratt skråning kan begynne å rulle fordi løsmassene i skråningen siger. I områder der det over lang
tid har gått mange steinsprang og steinskred vil det danne seg en ur med de groveste
steinmaterialene i foten av skråningen.
Steinsprang og steinskred utløses ofte av økt vanntrykk i sprekksystemer i forbindelse med intens
nedbør. Hyppigheten av slike hendelser kan derfor øke, men NVE anbefaler ikke noen økte
sikkerhetsmarginer som følge av klimaendringene.

Kartet over viser terrenget innen planområdet. De gule områdene viser skråninger over 25 grader.
Her er det fare for jordskred. De røde områdene viser skråninger over 40 grader. Her er det i tillegg
fare for steinsprang.

Kvikkleire
Kvikkleireskred kan oppstå i områder med marine leirtyper. Leira har et høyt vanninnhold, men er i
utgangspunktet fast fordi saltet i leira holder partiklene sammen. Saltinnholdet kan gradvis vaskes ut
av grunnvann, elver og bekker, noe som reduserer stabiliteten. Dersom grunnen utsettes for en for
stor påkjenning, kollapser strukturen til leira som blir flytende og sklir ut. Kvikkleireskred kan
forplante seg bakover til store områder.
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Økt erosjon som følge av hyppigere og større flommer i elver og bekker kan utløse kvikkleireskred,
men klimautviklingen gir i følge NVE ikke grunn til å legge på noen ekstra sikkerhetsmargin i forhold
til etablerte krav og prosedyrer.
Det er ikke registrert kvikkleire i NVE sin kartbase, da kartlagte områder ikke dekker Arendal.
Utredningen følger derfor NVE sine anbefalinger gjennom veileder 7-2014; Sikkerhet mot
kvikkleireskred. Potensiell fare utredes på kommuneplannivå, mens reell fare skal utredes i
forbindelse med reguleringsplan.
Områder under marin grense
Hele planområdet ligger under marin grense (se utsnittet under). All leire innenfor planområdet vil
derfor et potensielt faremoment.

Utsnitt fra NVE kartatlas. De blå områdene ligger over marin grense.
Marine avsetninger
Marine avsetninger fremgår direkte ved bruk av løsmassekart fra NGU. Det kan derimot finnes slike
avsetninger også under andre løsmasser. Det ligger også en feilkilde i grunnlaget, da det er grove kart
som kan vise feil. Blant annet finnes eksempler i Arendal på områder som har vært klassifisert som
”tynn hav-/strandsavsetning” som har vist seg å være tykke lag hvor det har vært nødvendig å sette i
verk tiltak.
I figuren under vises utsnitt fra NGU sitt løsmassekart. Det finnes ingen områder med marin
strandavsetning innenfor planområdet. Derimot finnes det flere områder med tynn og tykk hav og
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strandavsetning. Det kan også her være fare for kvikkleire. Utover dette består området i hovedsak
av bart fjell / tynt dekke der det ikke er risiko.

Utsnitt fra løsmassekart til NGU
Terreng
Skredfaren er i tillegg avhengig av terrenget. Slike beregninger må gjøres på reguleringsplannivå, da
usikkerhetsgraden blir for stor på dette nivået.

Anbefalinger til plankart og bestemmelser




Minste byggehøyde satt til kote 2,5 grunnet flomhensyn.
Hensynssone på områder der det kan være fare for jordras, steinsprang og kvikkleire. I
Krav om ytterligere undersøkelser dersom det skal gjennomføres tiltak i områder vist med
hensynssone.
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FORRETNINGSAREAL
Fra planprogrammet:
His bydelssenter er ikke listet i gjeldende regional plan for senterstruktur og handel. Dette innebærer
at det totalt i området kun kan bygges 3.000 m2 med forretningsareal. I området i dag ligger det to
dagligvarebutikker, og det er derfor ikke muligheter for nye større prosjekt. Planen må utrede hva
som er kapasiteten for utbygging i området, uten at dette for negative konsekvenser for nærliggende
lokalsenter (Nedenes) og handel i sentrum.

Hva er et bydelssenter?
Arendal kommune har i sin kommuneplan ikke definert hva et bydelssenter er. I Byplan 2023 som er
under utarbeidelse er det skrevet følgende om bydelssentra i boliganalysen:
En overordnet målsetning må være å få til en rik funksjonsblanding i bydelssentra og å kunne
tilby så mye av den daglige handel og servicefunksjoner som det er behov for. Ellers vil man
bryte med intensjonen om «kortreiste» forbrukere, lave utslipp og trivelige og trygge
lokalsamfunn.
Mange som også bor i bydelene velger å benytte seg av sosiale møteplasser og fritidstilbud
som frivillighetssenter, bibliotek, treningsmuligheter og kafeer. Med god konsentrasjon av
bebyggelsen og bevissthet om å unngå «urban sprawl» så kan resultatet bli en kommune
med en variasjon av attraktive bydeler/tettsteder og sentrum.
Det er viktig at man jobber med den enkelte bydel og utvikler den på basis av lokal egenart og
identitet. Bydelssentra/knutepunkter bør utvikle seg med flere tilbud for de som bor i gangog sykkelavstand. Plan bør utvikles i samarbeid med befolkning og næringsinteresser for å
vise hvordan det løses arealmessig og hvilken arkitektur som velges.
Det er en viktig miljøstrategi at folk skal finne det de trenger i nærområdet sitt og dermed
korte ned reisebehovet. ”Landsbystruktur” med mye tilbud og funksjoner innenfor et
konsentrert avgrenset område er et forbilde for byutvikling.

Regional plan for senterstruktur og handel
Målet for regional plan for senterstruktur og handel er å legge til rette for attraktive, miljøvennlige
by- og tettstedssentra med bredt utvalg av forretninger, i tillegg til viktige funksjoner som møtested,
offentlige kontorer og et godt og variert boligtilbud. Det er også et mål å unngå en utvikling som
fører til unødvendig spredning av handelsvirksomhet og økt bilavhengighet. Videre er det et mål å
etablere en samordnet politikk for lokalisering av nye kjøpesentre eller utvidelser av eksisterende
kjøpesentre og sentrumsutvikling i Aust-Agder. Etablering av handel og tjenesteyting skal bygge opp
under utviklingen av den eksisterende by- og senterstrukturen.
I den regionale planbestemmelsen defineres fire typer områder:
 Regionsenter (Arendal)
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Kommunesenter
Lokalsenter (Eydehavn, Saltrød, Krøgenes, Harebakken og Nedenes)
Regionalt handelsområde (Stoa)

Videre er det definert sentrumssoner og regionale handelsområder gjennom kart. Sentrum av
Arendal er definert ved kartavgrensning som vist under. Innenfor denne sonen er det tillatt å
etablere handel uten forutgående konsekvensutredninger.

Lokalsentre skal ha plass til viktige funksjoner for lokalmiljøet. Disse skal kunne inneholde handelsog tjenestetilbud som maksimalt er dimensjonert for å dekke lokalmiljøet behov. For Krøgenes er
dette arealet definert til 5.000 m2. For Harebakken åpnes det ikke for økning før en har løst fremtidig
trafikkavvikling for gjennomgangstrafikk (E18) og lokaltrafikk i området. For de andre områdene,
samt områder som ikke er definert i regional plan, kan det maksimalt etableres 3.000 m2
forretningsareal / bruksareal innenfor det enkelte område. Behovene for disse områdene skal
vurderes nærmere i kommuneplanen.
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Dagens status
Det er i dag etablert flere forretninger innenfor planområdet. Ved dagens bydelssenter er det
etablert dagligvareforretning (Rema), frisør og andre tilbud. På sørsiden av dagens rundkjøring ligger
det en bilforretning i kombinasjon med bilverksted og bingo, og på østsiden av rundkjøringen er det
etablert en annen dagligvareforretning (Rimi). Lenger øst langs Vesterveien ligger Plantasjen.

Ut fra en vurdering av nærhet, vil dagens bydelssenter, bilforretning og dagligvare på østsiden av
rundkjøringen utgjøre en naturlig avgrensning av dagens handelsområde. Plantasjen ligger ca. 500
meter fra rundkjøringen, og tilhører ifølge denne utredningen ikke det samme handelsområdet.
Samlet forretningsareal innenfor handelsområdet er omtrent 2.500 m2. Dette inkluderer de to
dagligvarebutikkene, og bilforretningen.
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Grunnlag for nytt lokalsenter
His bydelssenter står ikke listet som lokalsenter i den regionale planen. Hvorfor området ikke er med
i opplistingen er noe uklart, da dagens bydelssenter allerede var etablert da den regionale planen ble
utarbeidet.
Betydning av miljøvennlig transport er fremhevet i den regionale planen. Som vist i utredningen om
trafikk, har His en god dekning av kollektiv. Det går flere linjer forbi området, og med satsingen fra
både Arendal og Grimstad kommuner på boligbygging langs kollektivaksen fv 420, er det forventet at
dekningen bare vil bli bedre i fremtiden.
En stor andel av de som bor på Hisøy passerer His bydelssenter til og fra jobb. Det er derfor forventet
at en stor andel kan gjøre et stopp på en reise enten til og fra jobb eller annen aktivitet, og dermed
unngå ytterligere å øke bruken av bil. Det må også nevnes at en stor andel av de som bor på Hisøy
baserer seg på bil i hverdagen. En viktig del av kommunedelplanen bør derfor være å bygge opp
under bydelssenteret. Åpnes det for etableres av nye forretningsareal bør det derfor settes krav til
etablering av boenheter i etasjene over. Det må også legges vekt på å få til en tydelig senterfunksjon.
Sentrenes attraksjonskraft er i en viss grad bestemt av type forretning som etableres. Eksempelvis vil
etablering av IKEA tiltrekke seg kunder fra et stort omland. Det er ikke mulig gjennom
planbestemmelser å regulere hvilke butikker som skal etableres i et område. Videre vil senterets
attraksjonskraft kunne vurderes ut fra hvor enkelt det er å reise til området. Gode veier og gode
parkeringsmuligheter vil kunne skape enkel tilkomst til området, og dermed ”stjele” kunder fra andre
områder enn det lokalsenteret er ment å dekke. Hisøy ligger ikke like sentralt som eksempelvis Stoa
og Harebakken, og vil på grunn av dette fremstå noe usentralt for personer som verken bor i eller
pendler gjennom området. Det anbefales videre at det i kommuneplanen settes fokus på hvordan
parkeringsareal skal reguleres, slik at området ikke blir et nytt bilbasert handelsområde. Det bør også
vektlegges gode løsninger for reisende med buss og sykkel.

Valg av metode
Transportøkonomisk institutt utga i 2010 en rapport som omhandlet erfaring med handelsanalyser i
Fremtidens byer (1071/2010). Rapporten konkluderte med at handelsanalyser bare kan være nyttige
dersom kommuneplaner eller lignende definerer klare målsettinger for handelsutviklingen. I Arendal
kommune gjøres dette via Byplan 2023. Videre la rapporten vekt på at handelsanalysene måtte være
enkle og etterprøvbare, slik at beslutningstakere kunne sette seg inn i rapportene og godt forstå
innholdet. Av tre vurderte modeller, kom rapporten fram til at Oslo-modellen var best egnet. Dette
fordi den var mest gjennomsiktelig og forståelig, slik at beslutningstakere og andre kan ta stilling til
og diskutere input, beregninger og resultat. Modellen krever at det er gjort en del overordnede
vurderinger, og modellen er derfor bedre egnet til kommuneplan enn reguleringsplan.
I kortfattet form innebærer Oslo-modellen at kjøpekraften for senteret beregnes ut fra hvor mange
mennesker som bor i gang- og sykkelavstand fra senteret. Kjøpekraften beregnes ut fra:
 Kundegrunnlaget: hvor mange som bor i gangavstand fra kjøpesenteret (1 km).
 Gjennomsnittlig forbruk: hvor mye gjennomsnittspersonen i kommunen handler for totalt.
 Fordeling av forbruket på sentrum (25 %) og andre sentre (75 %).
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Kunnskap om nærliggende sentre, arealstruktur og andre forhold som benyttes til å gjøre
skjønnsmessige vurderinger av hvor stor andel av kjøpekraften sin de som bor i gitte
avstander til senteret vil benytte her

Kundegrunnlag
Som nevnt over definerer Oslo kommune betjeningen av det lokale markedet som gangavstand, dvs.
befolkningen innenfor 1 km. I Oslo har 85 % av innbyggerne i ytre by ett eller flere kjøpesentre
beliggende en kilometer eller nærmere fra boligen. Dette er en av forutsetningene for at de kan
beregne kjøpekraft på denne måten. I Arendal kommune er situasjonen en annen. Hyppigheten av
kjøpesentre er betydelig mindre, og avstandene fra boliger til nærmeste senter er derfor større.
Denne utredningen har derfor også tatt med sykkelavstand innenfor det lokale markedet. Vi får da
en sone som er gangavstand (≥1 km), og en sone som er sykkelavstand (1-3 km).
Av nærliggende handelsområder ligger sentrumssonen og Nedenes bydelssenter. Som vist på kart
over strekkes sentrumssonen til kjøpesenteret Maxis. Fra His bydelssenter til Maxis er det ca. 2,3 km.
Avgrensningen som skissert over vil si at befolkningen rundt Maxis sogner til His bydelssenter, noe
som ikke er naturlig. En naturlig avgrensning mellom His og Maxis vil være Strømmen bro. Videre er
det ca. 3,5 km til Nedenes bydelssenter. En avgrensning av His bydelssenter så nær Nedenes
bydelssenter vil heller ikke være naturlig. En naturlig avgrensning mellom de to vil være Vippa bro.
Ut fra forutseningene over får man da at kundegrunnlaget til His bydelssenter mer eller mindre vil
være hele Hisøy. Befolkningen på Hisøy er per 1. januar 2014 4.518 personer.

Gjennomsnittlig forbruk
Omsetning i varehandel varierer sterkt mellom kommunene innen fylket. I tabellen under sees
omsetningen per innbygger i fylkets kommuner.

Fra SSB
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Tallene i tabellen er hentet fra SSB som definerer detaljhandel som salg av handelsvarer fra fast
utsalgssted eller torgplass. Salg av motorvogner og motorsykler til personlig bruk og drivstoff er
utelatt fra tabellen, selv om SSB normalt definerer dette som detaljhandel. Tabellen viser at det er
noe variasjon fra år til år, men generelt er det en positiv trend. Av interessante tall kan en blant
annet se at IKEA åpnet i Lillesand i oktober 2010.
Tabellen viser at Arendal har en god andel av omsetningen av fylket. Denne analysen bruker de siste
tallene fra 2013, dvs. en omsetning per innbygger på 90.206 kroner. Totalt for fylket var omsetningen
for detaljhandel 10 034 millioner kroner i 2013. Fordelt på antall innbyggere gir dette et
gjennomsnitt på 87.429 kroner. Handelen i Arendal avviker derfor ikke mye fra fylkets gjennomsnitt,
og effekten av å være regionsenter kan derfor sies å være begrenset. En kan derfor være trygg på at
tallene fra Arendal er reelle. En feilkilde som det derimot er grunn til å være observant på, er at
omsetningstallene for Arendal, i likhet med flere andre sørlandsbyer, varierer stort i løpet av året på
grunn av turisme.
Innad i omsetningsdataene inngår både salg av dagligvarer, utvalgsvarer og såkalte plasskrevende
varer. Skillet mellom de ulike kategoriene blir stadig mer komplisert ettersom flere og flere butikker
tilbyr varer som kan plasseres innen flere av disse gruppene. Lokalt kan en se eksempel dette på
Plantasjen, som nå i tillegg til å være et hagesenter tilbyr et bredt utvalg av fôr og utstyr til hund og
katt. Asplan Viak utredet i 2013 handelsarealet for Nedenes bydelssenter. Grunnlagstall hentet fra
SSB fra 2012 viste da følgende fordeling av omsetning på de fire gruppene dagligvarer, utvalgsvarer,
møbler og hvitevarer, samt byggvarer og hagesenter:
I kroner

I prosent

Dagligvarer

1 606 656 000

44,0 %

Utvalgsvarer

1 276 801 000

35,0 %

589 546 000

16,2 %

174 168 000

4,8 %

3 647 171 000

100 %

Plasskrevende varer
-møbler og hvitevarer
Plasskrevende varer
-byggvarer og hagesenter
Sum

Fordeling av omsetning på ulike varegrupper, fra SSB.

Fordeling av forbruk og konkurranse mellom handelsstedene
I analysen til den regionale planen er det vist sammenhengen mellom ansatte i detaljvarehandelen
og lokaliseringen av kjøpekraft (se under). Figuren viser at både Arendal og Grimstad har godt
samsvar mellom kjøpekraft og sentra, men at kjøpekraften i Grimstad finnes noe lenger vekk fra
sentrum. Figuren viser også at det finnes betydelig kjøpekraft mellom Arendal og Grimstad.
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Forholdet mellom tetthet av ansatte i detaljvarehandelen og lokalisering av kjøpekraft (fra regional
plan for senterstruktur og handel).
Mellom Arendal og Grimstad har vi flere lokalsentra. I Arendal ligger både His og Nedenes, og i
Grimstad ligger Fevik. En utvidelse av tilbudet på His bydelssenter antas å kunne ha konsekvenser for
Nedenes bydelssenter og Arendal sentrum. Avstanden til Fevik anses å være for stor til at
konkurranse mellom disse to sentrene er reell.
Byplan 2023 har særlig fokus på sentrum. I utredningen om handel, service og næring pekes det på
blant annet handelslekkasje til randsoneområder som Harebakken, Stoa og Krøgenes som tapper
byen. Det er ut fra en slik argumentasjon grunn til å være restriktiv med å utvide forretningsarealet
på His. Det er videre fremhevet at uten en god rolleavklaring mellom bysentrum, bydelssentra og
regionale handelsparker, er det fare for å få en uheldig handelsspredning som kan utarme et
attraktivt og levende bysentrum. Lokalsenter skal ifølge denne dekke primærbehovet som mat og
enkle tjenestefunksjoner. Det jobbes videre med denne problemstillingen i ATP-prosjektet.
Omlandet til Nedenes bydelssenter har en noe mindre befolkningsstørrelse enn det området som
sogner mot His bydelssenteret, med hhv. 3508 og 4518 personer. I gjeldende reguleringsplan for
Nedenes bydelssenter åpnes det for totalt 4.500 m2 forretningsareal. Dette tilsvarer ca. 25 % av
omsetningsgrunnlaget for Nedenes tas ved dette bydelssenteret. Det pågår nå arbeid med revisjon
av reguleringsplanen for å se nærmere på blant annet forretningsareal.
Oslo kommune har som nevnt over fordelt forbruket til innbyggerne med 25 % til sentrum og 75 % til
andre sentre. I Arendal kommune er det ikke definert noen tilsvarende ønsket fordeling av hvor
omsetningen skal skje. Oslo har et klart større utvalg av utsalgsvarer i sine lokalsentre enn det som er
tilfelle i Arendal, og andelen til sentrum bør derfor settes noe høyere i Arendal, eksempelvis 40 %.
Det betyr at 60 % av omsetningen tas til andre sentre.
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I Arendal tar Stoa og Harebakken en stor andel av handelen knyttet til både dagligvarer, utvalgsvarer
og plasskrevende handel. En viss andel av de 60 % bør også settes av til handel i disse områdene. Det
er ikke definert noen målsetting i overordnede planer på hvor stor andel av handelen som skal tilfalle
Stoa. I den regionale planen åpnes det for samlet nytt bruksareal på 40.000 m2. Ut fra omsetningstall
tilsvarer dette 18 % av Arendals omsetning. Harebakken har i dag etablert et bruksareal på 17.500
m2. Ut fra de samme omsetningstallene tilsvarer dette 8 % av Arendals omsetning. Samlet tilsvarer
dette 26 % av Arendals omsetning som disponeres av de to bilbaserte forretningsområdene.
En del av befolkningen vil også handle på den lokale dagligvarebutikken i Kirkeveien, selv om dette er
en begrenset andel. I tillegg ligger Plantasjen på Hisøya. Andelen som går til andre handelsområder
settes samlet til 30 %. Det følger da at 30 % av den lokale kjøpekraften vil tilfalle His bydelssenter.

Estimert behov for areal
Gjennomsnittlig omsetning per m2 kjøpesentre på Agder ligger i følge den regionale planen betydelig
under landsgjennomsnittet. I Aust-Agder er omsetningen på 17.800 kroner per m2 salgsareal.
Ved å basere seg på Oslo-modellen, følges utregningen under.
Befolkning Hisøy (2014)
4518
Kjøpekraft per person(SSB)

90 206 kroner

Samlet kjøpekraft i området

407 550 708 kroner

Kjøpekraft til His bydelssenter (30 %)

122 265 212 kroner

Omsetning (regional plan)

17.800 kroner per m2 kjøpesenter

Estimert behov for forretningsareal

6.900 m2

En kan også regne ut behovet for areal ved å vektlegge fordelingen av omsetningen på ulike
varegrupper. Fordelingen er definert ut fra tall fra SSB (se tabell over). Ulempen ved å benytte en slik
beregningsmetode er at en ikke har hjemmel for å skille mellom ulike typer forretning i
kommuneplaner og reguleringsplaner. Det kan likevel være en nyttig øvelse for å kontrollere at det
estimerte behovet i utregningen over er riktig.
Ut fra beskrivelsene om av hva et bydelssenter skal inneholde, både i den regionale planen og i
Byplan 2023, er det fokus på dagligvarer og enkle utsalg av utvalgsvarer. Handel av dagligvarer bør
primært skje lokalt, men en vet at mye storhandel foregår på Stoa. Sentrum er i liten grad en aktør
når det gjelder dagligvarer. Større butikker for utvalgsvarer, for eksempel for klær og sko, er naturlig
finnes i sentrum, Stoa eller Harebakken. Det kan likevel være behov for enkle tjenester, for eksempel
et lokalt apotek eller blomsterhandel. Hvis en antar at rundt 70 % av omsetningen av dagligvarer, og
10 % av omsetningen av utvalgsvarer, skal skje ved His bydelssenter, følges utregningen under.
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Befolkning Hisøy (2014)

4518

Kjøpekraft per person(SSB)

90 206 kroner

Samlet kjøpekraft i området

407 550 708 kroner

Samlet kjøpekraft på dagligvarer (44 %)

179 322 311 kroner

Samlet kjøpekraft på utvalgsvarer (35 %)

142 642 748 kroner

Kjøpekraft på dagligvarer - His (70 %)

125 525 618 kroner

Kjøpekraft på utvalgsvarer – His (10 %)

14 264 275 kroner

Omsetning (regional plan)

17.800 kroner per m2 kjøpesenter

Estimert behov for areal til dagligvarer

7.000 m2

Estimert behov for areal til utvalgsvarer

800 m2

Samlet estimert behov for forretningsareal

7.800 m2

Resultatet fra de to utregningene viser at behovet for samlet forretningsareal på His bydelssenter er
rundt 7.000 m2. Det anbefales likevel at det stilles en del krav dersom det skal etableres nytt
forretningsareal, dette for å sikre en utvikling som er i tråd med intensjonene i kommunedelplanen.
Dette gjelder både etablering av boliger i etasjene over forretningsareal og etablering av sosiale
møteplasser. Det er også viktig at utearealene ikke bærer preg av store åpne parkeringsflater. Videre
bør forretningsarealet fordeles på ulike eiendommer som er aktuelle for formålet, slik at ikke
prosjektet som er først ute ”stjeler” alt forretningsareal, slik at kommende prosjekter som er
ønskelige ikke kan realiseres.
Estimert behov for fremtidig areal
Behovet for fremtidig areal vil avhenge av boligbyggingen i området. Byplan 2023 regner at det totalt
i kommunen vil komme 6.000 nye innbyggere i løpet av en tiårsperiode. En slik økning i innbyggertall
vil fremme et fremtidig behov for ytterligere 20.000 m2 forretningsareal, eller et kjøpesenter cirka på
størrelse med Harebakken. Det er et åpent spørsmål om hvordan disse kvadratmeterne bør fordeles.
Trolig bør hovedvekten legges i sentrum, og de resterende fordeles der befolkningsveksten er
sterkest. Byplanen skisserer at det er kapasitet for mellom 500-1000 nye boliger innenfor
planområdet til kommunedelplan for His. Dette tilsvarer en økning i kundegrunnlaget for
bydelssenteret på mellom 10 og 20 %.
Hvor mye ekstra forretningsareal det er behov, avhenger også av fremtidig kjøpekraft og omsetning
per m2 kjøpesenter. Det er vanskelig å gjøre sikre estimat på disse tallene. Videre er det ikke ønskelig
at fremtidig forretningsareal etableres før boligene etableres. Det foreslås derfor at denne
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utredningen oppdateres når et visst antall boliger er etablert i tråd med kommunedelplanen. En kan
da også vurdere om utviklingen av området har foregått i tråd med intensjonene.

Anbefalinger til plankart og bestemmelser
Det er viktig å poengtere at begrensning av forretningsareal kun er et av flere virkemidler for å få til
en ønsket utvikling. De andre punktene er vel så viktige at integreres i plankart og bestemmelser.







Det kan innenfor bydelssenteret maksimalt etableres 7.000 m2 forretningsareal. Dette
inkluderer eksisterende areal, men ikke salg av motorkjøretøy.
Forretningsarealet må fordeles på ulike eiendommer / områder gjennom bestemmelser.
Der det etableres nytt forretningsareal i bydelssenteret, må det etableres boliger i etasjene
over, og det må etableres en tydelig senterstruktur.
Det bør etableres sosiale møteplasser, for eksempel en kafé i tilknytning til et eller flere
forretningsareal.
Nytt forretningsareal må legges sentralt med tanke på å redusere bilbruk.
Nytt forretningsareal skal ha restriktive bestemmelser til parkering for bil, og gode løsninger
for parkering av sykkel.
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