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Plannavn
Arkivsak ID
Plan ID
Formål/Hensikt
Planavgrensning
Sammendrag

PROSJEKTBESKRIVELSE
EYDEHAVN – NY VEI TIL HAVNA
17/1542
Regulere ny vei til Eydehavn havn med tilhørende næringsarealer
Se vedlagt kart: Oppstarts melding med kartavgrensing tar med seg store
deler av Eydehavn fra F410 i nord/nordvest til Nitridveien i sør.
Arendal Kommune igangsetter planlegging av ny vei til Arendal havn
Eydehavn med tilliggende næringsarealer.
Plan- og utredningsarbeidet har som formål å avklare trase for ny vei til
havna og mulige næringsarealer i tilknytning til ny vei.
Planarbeidet skal gjennomføres iht til PBL og forskrift om
konsekvensutredninger. Planprogrammet redegjør for hvordan
planarbeidet er tenkt gjennomført. Planprogrammet skal ut til høring i
perioden 31.3.2017 – 22.5.2017.
Fastsetting av planprogrammet forventes i juni 2017.

Framdriftsplan

Organisering

Forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning utarbeides på
grunnlag av fastsatt planprogram
Fastsettelse av planprogram juni 2017
Utarbeidelse av planforslag april – oktober 2017
Høring av planforslag januar/februar 2018
Egengodkjenning av plan April/mai 2018
Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av Stab samfunnsutvikling i
Arendal kommune ved prosjektleder Barbro K. Olsen.
Styringsgruppen består av Geir Skjæveland, Kåre Andersen, Per Johnsen
og Rune Hvass og prosjektgruppen/arbeidsgruppen er satt sammen av
medarbeidere fra Stab samfunnsutvikling i Arendal kommune. Til
prosjektgruppen er det i tillegg en arbeidsgruppe fra Statens vegvesen
ved Harald Tobiassen som skal bistå arbeidet med vurderingen og
fastsetting av ny veg til havna.
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Innledning

1.1 Mandat
Gjeldende regulering setter bestemmelser om etablering av veiforbindelse før videre utvikling
av havnas virksomhet.
Reguleringsplan for ny veg til havna med påkobling ved Neskil bru viser seg å være en
kostnadskrevende løsning å gjennomføre.
Gjeldende plan tilfredsstiller ikke gjeldende krav til standard i tunnel og har en for dårlig
løsning med påkobling til fv. 410 til at spesialkjøretøy, modulvogn o.l. kan kjøre her.
Fylkestinget gjorde følgende vedtak i sak 16/31 Rapport for 1. tertial i juni 2016:
«Fylkestinget har som intensjon å få til en realisering av første del av ny vei til Arendal havn,
Eydehavn i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for fylkesveier høsten
2016. I forkant av denne saken ønsker fylkestinget at det snarest settes i gang regulering i
samarbeid med Arendal kommune.
Fylkesrådmannen bes videre å gå i dialog med Arendal kommune / Arendal Havn, samt
eventuelt andre aktuelle aktører, for å få til en samfinansiering av veiparsellen, slik at
prosjektet kan realiseres så raskt som mulig».
Arendal Bystyre behandlet sak om samarbeid mellom Arendal Kommune, Arendal
havnevesen, Arendal Eiendom KF og Aust Agder Fylkeskommune i møte den 9.1.2017 hvor
følgende vedtak ble gjort:
«Arendal bystyre ser svært positivt på fylkeskommunens initiativ til å få realisert ny veg fra
Neskilen til Arendal havn raskt. Arendal Bystyre ber rådmannen gå i dialog med
fylkeskommunen om en avtale hvor arbeids- og ansvarsfordeling avklares, herunder
kostnadsfordelingen.
Arendal Bystyre ber videre rådmannen sette i gang arbeid med en intensjonsavtale mellom
kommunen og alle næringsaktørene i området, herunder også Arendal Havnevesen KF og
Arendal Eiendom KF. Avtalen må i første rekke avklare hvordan finansiering av det lokale
bidraget til vegen skal løses.
Arendal Bystyre ber rådmannen, så snart avtale med fylkeskommunen er på plass, sette i gang
nødvendig reguleringsarbeid for denne vegstrekningen.
Arendal Bystyre ber Arendal Eiendom KF kjøpe gnr. 52, bnr. 47. Bystyret forutsetter at
kostnadene i det alt vesentlige kan dekkes inn med salg av arealer/eiendommer beliggende i
den tidligere regulerte vegtraséen til Neskil Bru. Mellomfinansiering vil være nødvendig, og
dette forutsettes innarbeidet i budsjettjustering knyttet til 2. tertial.
Arendal Bystyre er positive til at Aust-Agder fylkeskommune finansierer hele
utbyggingskostnaden for vegen, og er innforstått med at Arendal kommune ved Arendal
Havn/Arendal Eiendom samt lokale bidragsytere for øvrig tilbakebetaler til fylkeskommunen
nærmere avtalt andel av bygge kostnaden gjennom årlige beløp.
Arendal Bystyre vil oppfordre alle lokale og regionale politiske miljø til felles innsats for å få
vegstrekningen fra Heftingsdalen til Neskil bru inn i Nasjonal Transportplan.
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1.2

Formål med prosjektet

Nivå

Beskrivelse

Samfunnsmål

Planlegging av ny trase skal bygge på nasjonale mål for
transportpolitikk som nedfelt i NTP. Den nasjonale målet for
transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og
miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov
for transport og fremmer regional utvikling.

Beskriver hvilken nytte prosjektet skal bidra til for samfunnet på
lang sikt. Målet er ikke konkret på hva eller hvordan behovet
skal løses.

NTP representerer regjeringens transportpolitikk.
Viktige mål i politikken er effektiv bruk av virkemidler og
styrket samspill mellom transportformene.
Gjeldende NTP punkt 10.6 presiserer at det er et ønske at man
planlegger for mer godstransport på sjø.
Ny transportplan blir lagt frem for Stortinget våren 2017 og vil
gjelde for 2018 – 2029.
Grunnlagsdokument fra fagetatene var på høring med frist til
1.7.2016.
Effektmål
Underbygger samfunnsmålet og beskriver virkninger som søkes
oppnådd

Effektmålene er settes med grunnlag i nasjonal
transportpolitikk og følgende effektmål er aktuelles for ny vei
til havna:
Fremkommelighet:
 Ny vei skal ha god fremkommelighet.
 Forhold for myke trafikanter i området skal vurderes.
 Det skal ikke være driftsstans som følge av vanskelige
kjøreforhold på vinterføre
Trafikksikkerhet
 Vegsystemet skal ha en utforming som ikke fører til
ulykker med drepte eller hardt skadde.
Miljø
 Det bør legges til rette for at flest mulig kan benytte
kollektivreiser til området.
 Myke trafikanter må hensyn tas
 Estetikk/landskap: Det skal planlegges for en trase
som gir en god terrengtilpasning.
 Trasevalg skal ikke ha vesentlig negativ påvirkning på
natur- og friluftslivsverdier i området.

Resultatmål
Beskriver prosjektets sluttleveranse. Målene er helt konkrete og
etterprøvbare. Resultatmålene er knyttet til tid, kostnad og
kvalitet.
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1.3 Formål med planlegging og planprogram
Hovedformålet med planprogrammet er å beskrive:
 Formålet med prosjektet og planleggingen
 Konsekvenser som skal utredes i forbindelse med reguleringsplanen
 Planprosessen og medvirkning i forhold til denne
Arendal kommune ønsker innspill til alle deler i dette planprogrammet, men spesielt viktig er
det å gi innspill på fagtemaer som skal utredes i kapittel 7 og medvirkningsmuligheter
beskrevet i kapittel 4.
1.4 Rammebetingelser
Nasjonale planer og føringer:
 Forskrift om konsekvensutredninger av 19.12.2014
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009
§1: Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige
og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.
 Lov om friluftslivet av 28. juni 1957.
 Lov om kulturminner av 10. juni 2005.
 RPR barn og unge i planleggingen:
For å styrke og synliggjøre barn og unges interesser i planleggingen er det gitt
rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Retningslinjene stiller krav til at
oppvekstmiljø og arealer som skal benyttes av barn og unge skal være sikret
mot forurensing, støy, trafikkfare og annenhelsefare. Retningslinjene stiller
også krav om at det skal være arealer i nærmiljøet hvor barn kan utfolde seg og
skape seg sitt eget lekemiljø, og at det skal skaffes fullverdig erstatning for
områder som barn og ungdom bruker dersom slike områder blir bygget ned.
 Nasjonal transportplan 2014 – 2023
Gjeldende transportplan kap. 1.3.5. presiserer nasjonal politikk med styring av
konkurranseevnen til godstransport på sjø og jernbane. Regjeringens
godsstrategi er todelt:
 Sikre god effektivitet i de ulike sektorene, veg, bane, sjø og luft
gjennom målrettet utvikling av infrastrukturen og ved å legge til rette
for bedre avvikling av transporten.
 Legge til rette for en overgang fra godstransport på veg til sjø og bane.
Det skal legges til rette for knutepunkt som letter overgangen.
I grunnlagsmateriale til ny nasjonal transportplan viser TØI i sin rapport
1424/2015 «Potensiale og virkemidler for overføring av gods fra veg- til
sjøtransport» at man i EU har et mål om at 30% av alt gods som i dag
transporteres med lastebil over en distanse på mer enn 300 km skal overføres
til sjø, vannvei eller bane innen 2030. Innen 2050 er tilsvarende målsetting 50
% (European Commission, 2011). I Norge er tilsvarende politiske målsetting at
størst andel av veksten i de lange transportene skal skje på bane eller sjø
(Nasjonal transportplan 2014-2023).
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Regionale føringer
 Regionplan Agder 2020
Arendal Havn er i regionplan nevnt som viktig havn for sjøtransport og
offshorerelatert industri sammen med flere havner i Vest – Agder.
 Østre Agder samfunnsanalyse TF-notat nr. 10/2014
Rapporten viser at næringslivet i Østre Agder har hatt en 8.6 prosentpoeng
lavere vekst enn landet for øvrig og at den relative arbeidsplassveksten i Østre
Agder har vært negativ i årene etter 2007
 Regional transportplan for Agder 2015-2027
Regionaltransportplan for Agder omfatter under kap 12. Eydehavn havn og
behovet for en forbedret tilknytning mot E18.
Kommunale føringer
 Kommuneplan for Arendal kommune
 Kommunedelplan Trafikksikkerhet (2010)
Kommunedelplanen inneholder retningslinjer for trafikksikkerhetsarbeidet i
Arendal kommune og omfatter alle typer vegnett. Samtidig skal planen gi
muligheter for holdningsskapende arbeid mht. trafikksikkerhet.
Planen har et spesielt fokus på trafikksikkerhetsarbeid der Arendal kommune
har et direkte ansvar for tiltaket eller tiltak der kommunen gjennom samarbeid
med Statens Vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune har et delansvar.
 Kommunedelplan for sykkel i Arendal med konsekvensutredning 2011 – 2030
Kommunedelplan for sykkel beskriver forslag til tiltak på Rute 2: Sentrum –
Krøgenes – Eydehavn – Tvedestrand. Foreslåtte tiltak av betydning for
planarbeidet er foreslåtte tiltak rundt Neskil bru og kryss ved Neskil bru.
 Planstrategi for Arendal 2016-2019, vedtatt i bystyret 8.desember 2016
Tiltaket er beskrevet i planstrategien under punkt 4.3 vedtatte planoppgaver –
ikke påbegynt: «Planlegge ny vegforbindelse mellom Eydehavn havn og E18.
Fylkeskommunen har i 2016 invitert kommunen med i et samarbeid om
bygging av vegstrekningen fra havna og opp til Neskilen i 2017/2018. Bystyret
har stilt seg positive til dette. Reguleringsplanarbeid må startes opp tidlig 2017
for å muliggjøre dette»
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1.5

Planavgrensning

Planavgrensningen strekker seg fra F410 i nord til Nitridveien i Sørøst.
Avgrensingen på oppstartsvarselet er vid og Planområdet vil reduseres etter hvert som det
foreligger et konkret forslag.
Avgrensingen følger i stor grad grenser for gjeldende reguleringsplaner i området.
Dagens plan, som regulerer adkomst til havna 2822r2, skal oppheves i forbindelse med ny
regulering.
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1.6

Planer og føringer for området
 Kommuneplan for Arendal kommune 2013-2023 (samfunnsdelen 2011-2021):
o Kommuneplanens arealdel markerer at reguleringsplanene i området er
gjeldende arealføringer for hele området. Disse følger i neste punkt.
o I kommuneplanens samfunnsdel, kapittel 8 om samferdsel og infrastruktur, er
det presisert at det er et mål for Arendal og jobbe med videreutvikling av
Eydehavn.. Dessuten etablere ny/forbedret vegforbindelse mellom E18 og
Neskilen og derfra ut til havneanlegget

1.6.1

Gjeldende reguleringsplaner:
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1.6.2

Planer under arbeid

Ulleråsen boligfelt, 2822pua2, planarbeid igangsatt 14.1.2009. Planarbeidet er ikke videreført
etter kunngjøring om oppstart.

2

Planprosess

2.1 Organisering
Styringsgruppe:
Skal bestå av medlemmer fra Arendal kommune, Arendal Havn KF og Arendal Eiendom KF.
Medlemmer i styringsgruppen består av representanter fra ledelse med beslutningsmyndighet.
Styringsgruppen skal dels ta ansvar for at prosjektet går i riktig retning, dels bistå med
fagkunnskap på overordnet nivå. Styringsgruppen skal drøfte alle spørsmål av prinsipiell
betydning samt engasjere seg i utforming av styrende prosjektdokumenter og løsninger på et
overordnet nivå. Den skal godkjenne budsjett, ressurser og tidsplaner og være engasjert i
oppfølging av prosjektet.
Prosjektleder:
Rapporterer til styringsgruppen og har det daglige ansvar for prosjektet. Prosjektlederen
arbeider etter de målene og retningslinjene som styringsgruppe har fastlagt og disponerer de
ressursene i form av tid, økonomi, personell som er satt av styringsgruppen og gjennom
politiske vedtak i saken.
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Arbeidsgrupper/delprosjekter:
Arbeidsgruppene organiseres etter fag. Det skal etableres en detaljert prosess og tidsplan som
involverer og styrer de ulike faggruppenes deltakelse og leveranse inn i prosjektet.
Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektleder.
Eksempler er miljø, beredskap, infrastruktur, natur- og landskap, plan.
Arbeidsgruppene sammen med prosjektleder utarbeider leveransedokumentene. Prosjektleder
stiller som sekretær på de ulike arbeidsgruppene.
Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektleder.
Ekstern arbeidsgruppe
Vegvesen skal bidra med opptegning og prosjektering av veien. Disse vil være en «ekstern»
arbeidsgruppe under tema infrastruktur.

Styringsgruppens medlemmer: Geir Skjæveland, Kåre Andersen, Per Johnsen og Rune Hvass
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3

Fremdrift

4

Medvirkning

Det vil bli lagt opp til medvirkning i løpet av planprosessen, for å skape forståelse for
planen; hvorfor den lages, viktigheten av den og virkningene av tiltaket. Samtidig som en
ønsker innspill og merknader på planprogram og planforslag er medvirkning også et krav
som er hjemlet i plan -og bygningsloven.
Planarbeidet skal sikre medvirkning fra ulike aktørgrupper gjennom følgende aktiviteter:
 Informere aktivt om planarbeidet gjennom hele prosessen; fra oppstart til vedtatt
plan.
 Alle høringsinstanser og berørte parter, interesseorganisasjoner får tilsendt brev med
varsel om oppstart og høringsdokumenter.
Informasjon vil også publiseres via annonser i avis og digitale medier.
 I tillegg vil informasjon publiseres på kommunenes nettsider.
 Det vil bli avholdt informasjonsmøter i løpet av planprosessen, når et forslag til
reguleringsplan foreligger.
 Innspill vil bli registrert og vurdert, og planforslaget vil eventuelt bli justert underveis.
 Det kan bli aktuelt å utarbeide pressemeldinger
 Det vil bli utarbeidet særlig info til alle husstander innenfor planområde underveis i
planprosessen.
 Planvedtaket vil bli kunngjort iht. til gjeldende regelverk
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Program for plan og utredninger

5.1 Krav om konsekvensutredning – utløsningskriterier
Utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Eydehavn – ny vei, faller inn under planer som skal
behandles etter forskrift om konsekvensutredninger §2 planer som alltid skal behandles etter
forskriften, bokstav d) områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som
omfatter nye områder til utbyggingsformålTiltaket faller også inn under forskriftens §3 c) planer som skal vurderes nærmere,
reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Tiltaket kommer inn under Vedlegg II, punkt 10
infrastrukturprosjekter, bokstav e) Bygging av veier, havner og havneanlegg, herunder
fiskehavner og offshorerelaterte havner, samt utvidelse eller vesentlig endret bruk av
eksisterende havner eller farleder.
5.2

Beskrivelse av alternativer

5.2.1

Referansesituasjon 0-alternativet

Referansesituasjonen er sammenligningsgrunnlaget for vurderingen av konsekvensene ved de
andre alternativene. Det betyr at referansesituasjonen per definisjon har konsekvensen 0.
Konsekvensene av de andre alternativene illustrerer dermed hvor mye alternativet avviker fra
referansesituasjonen.
5.2.2

Utbyggingsalternativet

Utbyggingsalternativet innebærer regulering av ny vei fra F410 ned til Nitiridveien iht til
vedtak fra Bystyret i arendal.
Det skal også planlegges for nye næringsarealer langs ny trase. Man vil i hovedsak se på
arealer som i dag er regulert til byggeområde for boliger på Ulleråsen samt et område nede
ved Nitridveien som i dag er regulert til LNF.

6

Planområdet

Eydehavn er et industristed i Arendal kommune, 10 km nordøst for Arendal by. Tidligere het
stedet Næs (Nes) etter gården med samme navn, men ble døpt Eydehavn etter
industrigründeren Sam Eyde 12. juli 1913.
I 1922 ble navnet endret offisielt til «Eydehamn», men ble skiftet tilbake til Eydehavn i 1964.
Eydehavn var tidligere et eget tettsted, men er nå en del av tettstedet Arendal.
Arendal og Eydehavn er en del av landskapsregion 1 Skagerakkysten, underregion 01.2
Sørlandskysten (Puschmann, 2005 – NIJOS rapport 10/2005) og kjennetegnes av kyst med
lave øyer, holmer og skjær, hvor landarealene utgjør et småkupert hei- og sprekkelandskap
oppstykket i kiler og sund.
Landskapsbildet i området er sammensatt og oppleves som vekselsvis menneskeskapte
inngrep i form av boliger, offentlige bygninger, veianlegg og skogkledde koller som danner
grønne koller og silhuetter.
Bebyggelsen i området er variert med eneboliger, leilighetsbygg, offentlig bygg, industri og
havn. Boligmassen representerer ulike tidsperioder.
Planprogram for Eydehavn – ny vei
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Utredningsstema

Landskap og natur

landskapsbilde
Omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse
endres som følge av tiltaket. Temaet tar for seg både hvordan
tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan
landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelse).
Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller
positive endringer det aktuelle tiltaket vil medføre for omgivelsene.
Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0.
Veganlegget vil påvirke området gjennom direkte inngrep og
nærføring.
Vurderinger som bl.a. skal inngå i konsekvensutredningen er:
 Medfører tiltaket skjemmende sår i landskapet
 Står tiltakets skala i harmoni med landskapets skala
 Bryter tiltaket med struktur og elementer i landskapet
Naturmiljø
Defineres i håndbok 140 som:” naturtyper og artsforekomster som
har betydning for dyrs og planters livsgrunnlag, samt geologiske
elementer.
Begrepet omfatter alle terrestriske (landjorda), limnologiske
(ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og
biologisk mangfold knyttet til disse”.

Kulturmiljø

Utfra kjente registreringer vil tiltakets konsekvenser for naturmiljø
vurderes.
Kulturminner er alle spor etter menneskelig aktivitet i det fysiske
miljø. Dette inkluderer spor etter menneskelig virksomhet i det
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske
hendelser til. Kulturmiljøer er definert som områder hvor
kulturminner inngår som en del av en større sammenheng.
Konsekvensutredningen skal omfatte vurderinger av hvordan
tiltaket påvirker kulturmiljøet i området.
Eydehavn er omfattet av kommunedelplan for bevaring område 20.

Konsekvenser i forhold til
trafikk, støy og
trafikksikkerhet

Vurderinger skal gjøres utfra kjent kunnskap og tilgjengelige
databaser
Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvilke
trafikksikkerhetstiltak som skal legges til grunn for planlegging av ny
vei og eksisterende veier i området.

Friluftsliv og nærmiljø

Temaet skal belyse tiltakets virkninger for beboer og for brukere av
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de berørte områdene. Med nærmiljø forstås «menneskers daglige
livsmiljø». Med friluftsliv forstås «opphold og fysiske aktivitet i
friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse».
(Statens vegvesens håndbok140).
Utredninger skal gjøres på grunnlag av kjent kunnskap og
tilgjengelige databaser.

Risiko og
sårbarhetsanalyser (ROS)

Samfunnsøkonomiske
virkninger

8

Kilder
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For komplekse tiltak som krever konsekvensutredning etter plan- og
bygningsloven skal det gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse før
gjennomføring av tiltaket. ROS- analysen skal omtale risiko for
uønskede hendelser i forbindelse med gjennomføring av tiltaket. En
uønsket hendelse er definert som en hendelse som representerer
en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og/ eller drift/
produksjon. Alle aktuelle tema, inkludert de som etter en vurdering
anses ikke å medføre risiko, skal fremkomme av analysen.
Etablering av nye næringsområder kan få både direkte og indirekte
betydning for næringsutvikling og sysselsetting, som eventuelt skal
beskrives i planen.

Kommuneplan for Arendal, arealdel og samfunnsdel.
Kommunedelplan for sykkel i Arendal med konsekvensutredning 2011-2030.
Planstrategi for Arendal 2016-2019, vedtatt i bystyret 8.desember 2016.
Forskrift om konsekvensutredninger av 19.12.2014
Nasjonal transportplan 2014-2023
Regionplan Agder 2020
Østre Agder Samfunnsanalyse, TF notat nr 10/20
Regional transportplan for Agder 2015-2027
Kommunedelplan for trafikksikkerhet
Planstrategi for Arendal 2016-2019, vedtatt i bystyret 8.desember 2016
NIJOS Rapport 10/2005 – Puschmann

Vedlegg:

Kart med planavgrensning

Planprogram for Eydehavn – ny vei

Side 15

