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Forord

Forord
Arendal kommune har lagt ut et større areal
på sin kommuneplan som et framtidig
utbyggingsområde knyttet til Stoa
næringsområde (Agderparken). Området er
båndlagt til regulering med formål
fremtidig næringsareal. Det skal
gjennomføres en todelt planprosess:
Fase 1: Kommunedelplan for hele området
Fase 2: Reguleringsplan for delområder
Kommunedelplanen er utredningspliktig i
henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor fastsatt et
planprogram som redegjør for hvilke
problemstillinger planarbeidet skal omfatte,
og hvordan planprosessen skal
gjennomføres. Konsekvensutredningen skal
deretter besvare de krav til utredning som er
stilt gjennom planprogrammet.
På grunnlag av behovsvurderinger og de
konsekvensvurderingene som er utført
gjennom planprosessen er det utarbeidet et
anbefalt planforslag. Foreliggende
konsekvensutredning gir en utfyllende
beskrivelse av planforslaget og redegjør for
de konsekvenser forslaget har for miljø,
naturressurser og samfunn.
Arbeidet har vært ledet av Lisbet Rake
Zeiffert i nettverk Arealplan og Byggesak
og Paul Mauren i nettverk Plan og
Utvikling i Arendal kommune. Til å bistå i
arbeidet har kommunen engasjert
Multiconsult AS.
Prosjektleder hos Multiconsult AS har vært
jordskiftekandidat Bjarne Otterdal Han har
sammen med siv.ing. Lars Hjermstad,
naturforvalter Gunnar Bratheim,
landskapsarkitekt Torry A. Nygaard og
arealplanlegger Rune M. Nordbø utarbeidet
dokumentet

Spørsmål til planforslaget kan rettes til:
Lisbet Rake Zeiffert, Arendal kommune Arealplan
Tlf: 37 01 37 66
e-post: lisbet.zeiffert@arendal.kommune.no
eller
Bjarne Otterdal, Multiconsult AS
tlf: 90095080
e-post: bjo@multiconsult.no
Uttalelser til planen sendes til:
Arendal kommune
Arealplan
Serviceboks 650
4809 Arendal
Fristen for å komme med høringsuttalelser
er inntatt i høringsbrev.

Arendal/Kristiansand/Oslo, 22.04.2010
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Sammendrag

0 Sammendrag
0.1

Innledning:

Planarbeidet startet høsten 2007, og
arbeidet har vært gjennom følgende faser:
innledende arbeider, gjennomgang
av grunnlagsmateriale
utarbeidelse av scenarier for
utvikling av næringsområdet
idedugnad med deltakelse fra
kommunen og viktige regionale
myndigheter og organisasjoner
utarbeidelse, behandling, høring og
godkjenning av planprogram
møte med grunneierne
utarbeide konsekvensutredning og
plan

Metode:
Det er ikke utviklet noen generell metodikk
som er allment akseptert at skal brukes på
denne type planer. Metodikken må derfor
variere noe fra tema til tema avhengig av
problemstilling.
Metodikken i konsekvensutredningen er
beskrevet i eget vedlegg (vedlegg 4) til
planen

0.2

Registreringer og
verdivurderinger

Planområdet er i dag i hovedsak et
naturområde med noen innslag av
bebyggelse og tekniske inngrep.
Ved starten av planarbeidet var det kjent at
området hadde store verdier knyttet til
natur, miljø og samfunn. Det er derfor gjort
en grundig registrering og verdivurdering
av følgende tema:
landskapsbilde
nærmiljø og friluftsliv
naturmiljø
kulturmiljø
naturressurser
Omfanget av registreinger og
verdivurderinger gjenspeiler at kommunen

har sett det som viktig å ha et riktig
grunnlag og utgangspunkt for å komme
frem til en best mulig plan.

0.3

Scenarier og
idedugnad

Etter registrering og verdivurdering, ble det
utarbeidet 5 scenarier for mulig utvikling
for planområdet. Scenariene var grunnlaget
for og ble presentert på en idedugnad med
sentrale aktører i planarbeidet. Signalene
som fremkom på idedugnaden er så tatt
med i det videre planarbeidet.
Det er også holdt et møte med grunneierne
der temautredningene/verdivurderingene i
KU ble gjennomgått og der kommentarer
fra grunneierne ble notert og tatt med videre
i planarbeidet.

0.4

Planforslaget

Verdivurderingene og idedugnaden
sammen med scenariene er benyttet ved
utforming av planforslaget med sikte på å få
en plan som har minst mulig negative
konsekvenser, samtidig som den oppfyller
det som var utgangspunktet og målsettingen
med planarbeidet: Å sikre arealer til
fremtidig næringsvirksomhet i et 30-50
års perspektiv.
I planforslaget ligger 1000 dekar
byggeområder med tilhørende infrastruktur
(i hovedsak veier og godsspor/godsterminal
for jernbanen)
Arealformål innenfor planen er fordelt slik:
Arealformål
Boliger
Kombinert bolig/næring
Næringsvirksomhet
Kombinert forretning/næring
Offentlig/privat tjenesteyting
Sum Bebyggelse og anlegg

Areal
16 dekar
30 dekar
580 dekar
411 dekar
16 dekar
1054 dekar

Bane (jernbane)
Veg
Sum samferdsel og teknisk
infrastruktur

71 dekar
237 dekar
308 dekar

Naturområde-

393 dekar
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større eller mindre grad går ut over natur og
miljø.

grønnstruktur og turdrag
LNF-områder
Bruk og vern av sjø og
vassdrag
Sum areal i planområdet

1.072 dekar
79 dekar

2.907 dekar

For alle byggeområdene og arealer til
infrastruktur er det krav om
detaljregulering.
Spesielt for byggeområdene er det i
planbestemmelsene krav om en intern
grønnstruktur som sammen med arealer til
veier og øvrig infrastruktur gir et lavere tall
på størrelse for de endelige byggområdene.
Det antas at byggeområdene etter
detaljregulering vil utgjøre mellom 60-80%
av byggeområdene i kommunedelplanen.
For hvert tema er det i planbeskrivelsen så
beskrevet samlede konsekvenser av planen
(i forhold til 0-alternativet).
Disse konsekvensene er gjengitt i tabellen
nedenfor.

Tabell med konsekvenser:
Tema
Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Kulturminner
Naturressurser
Næringsliv

Konsekvens

------+++

Som ventet vil planforslaget innebære
negative konsekvenser for de fleste
utredningstemaene. Dette var ventet fordi
det i praksis er umulig å ta i bruk slike
naturområder til byggeområder uten at det i
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Når planen likevel anbefales, er det med
bakgrunn i utgangspunktet og målet for
planarbeidet:
Kommunen har behov for å sikre
næringsarealer for fremtiden som gir
forutsigbarhet for kommunen og
næringslivet med tanke på en positiv
utvikling og vekst i kommunen og
regionen.
Vurderingen er da at de positive sidene for
samfunnet ved å sikre næringsarealer er
større enn de negative sidene for natur og
miljø.

0.5

Områder for
bebyggelse og
anlegg

Planformål og bestemmelser er utformet
slik at planen er relativt fleksibel med tanke
på hvilke typer næringsbedrifter som kan
etablere seg innenfor områdene.
Det er imidlertid ikke tillatt med
forretninger med unntak av såkalte store
konsepter.
I planprogrammet er det konkretisert at i
Agderparken Vest er det aktuelt med:
lettere produksjonsindustri,
for eksempel knyttet til
fritidsbåter som det allerede
er mye virksomheter rundt,
mekanisk industri
lager og distribusjon, både
for handel,
entreprenørvirksomhet og
annet
godstransport knyttet til
jernbanen
tyngre
produksjonsvirksomhet
knyttet til for eksempel
biobrensel eller gjenbruk av
materialer
plasskrevende
handelsvirksomhet, store
konsepter

Sammendrag

0.6

Infrastruktur

I planen er avsatt arealer til viktig
infrastruktur. Dette gjelder samlevei
gjennom området fra Rv42 i nord til E18 og
Sørsvannsveien i sør. Det er avsatt bredde
til 4-felts vei med tosidig g/s-vei.
Bestemmelsene er imidlertid formet slik at
veistandarden skal vurderes i forprosjekt,
der det også kan legges til rette for
etappevis utbygging.
I forprosjektet vil det være naturlig også å
avklare om det er behov for 4-felts samlevei
på hele strekningen.

på dette er tiltak mot forurensing av
overflatevann til vann og vernet vassdrag
og etablering av tilstrekkelig/sikker
vannforsyning.

I forhold til E18 er det lagt inn hensynssone
som legger til rette for etablering av toplans kryss, evt. når E18 utvides til 4-felt.
Det er også lagt inn en sammenknytning til
veisystemet i Stoa Vest både for å legge til
rette for etappevis utbygging og med tanke
på gjennomgående kollektivløsninger.
Hovedledninger for vann og avløp vil følge
veitraceene.
Det er også lagt inn hensynssone i
Haugåsen for etablering av Høydebasseng
for vannforsyning. Nøyaktig plassering av
høydebassenget må skje basert på
forprosjekt der også nødvendig adkomstvei
avklares.

0.7

Oppfølgende
undersøkelser,
avbøtende tiltak
og ROS-analyse

Basert på utredning/konsekvenser, er det
under hvert tema vurdert behov for
oppfølgende undersøkelser og avbøtende
tiltak. Relevante krav og føringer er
innarbeidet som krav i planbestemmelsene.
Det er også gjennomført en ROS-analyse i
samsvar med rundskriv/veileder fra DSB.
Analysen viser at planen ikke innebærer
sannsynlighet for uønskede hendelser som
innebærer risiko for samfunn eller miljø.
Det er da forutsatt at det ved gjennomføring
av planen opparbeides infrastruktur og
tiltak som ivaretar aktuell risiko. Eksempel
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1 Planbestemmelser
1.1

Formålet med
planen

Kommunedelplan for Agderparken Vest er
utarbeidet med bakgrunn i kommuneplanen
for Arendal der området er båndlagt for
regulering.
Kommunen har senere besluttet at det først
utarbeides en kommunedelplan for området.
Det er utarbeidet og godkjent planprogram
for arbeidet med kommunedelplanen.
I pkt. 2.2. i planprogrammet er
hovedformålet formulert som ”Hovedmålet
er nye arealer for næring med omdømme
som trekker til seg ønskede aktører”.

1.2

Generelle
bestemmelser
(§11-9)

1.2.2

Krav om
utbyggingsavtale (§11 9 nr. 2)

Før oppstart av detaljplanlegging for
delområder med hjemmel i vedtatt
kommunedelplan, skal det inngås
overordnet utbyggingsavtale mellom
Arendal kommune og grunneiere/utbyggere
om utbyggingsstrategi, ansvar og roller i
samsvar med rammevedtak fastsatt av
bystyret i møte 19.11.09.
Avtalene kan omfatte et eller flere områder.
Utbyggingsavtale skal omfatte krav,
standard og ansvarsforhold knyttet til all
nødvendig infrastruktur for utbygging av
området/områdene. Den skal også avklare
hvilke arealer og anlegg kommunen skal
overta til eie og vedlikehold, samt
betingelser og garantibestemmelser knyttet
til dette.

Krav om
reguleringsplan,
detaljregulering (§11 -9
nr.1):

Krav om
vannfors yning, avløp,
overvann og
vannbåren varme (§11 9 nr.3):

I områdene for bebyggelse og anlegg er det
krav om detaljregulering før byggetillatelse
kan gis.
Detaljregulering skal som minimum
omfatte det enkelte område for bebyggelse
og anlegg. I tillegg må den omfatte
nødvendig del av hovedvegnett gjennom
området og arealer til hovednett for teknisk
infrastruktur.
Detaljregulering skal fastsette alle aktuelle
formål innenfor fastsatt planområde
inkludert byggeområder, trafikkområder og
grønnstruktur.
Detaljregulering skal også fastsette
utnyttelsesgrad og byggehøyder. Videre
skal fastsettes byggegrenser, krav til
parkering, krav til universell utforming
m.m.

I forbindelse med detaljregulering og
utbyggingsavtale forutsettes avklart og
fastsatt løsninger for teknisk infrastruktur,
både hovednett som inkluderer nødvendige
installasjoner (pumpestasjoner,
høydebasseng, trafo etc) samt hovedstruktur
for fordelingsnett og tilkoplinger.
Dersom detaljregulering og
utbyggingsavtale omfatter et begrenset
område, kan det likevel kreves at
løsningene omfatter nødvendig del av eller
hele Agderparken Vest, så langt det er
nødvendig for klarlegging av
hovedanleggene, også dersom dette
medfører løsninger utenfor planområdet.
For teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp,
overvann, energi m.m.) skal kommunale
retningslinjer for slike anlegg følges.

1.2.1

1.2.3

Kommunen kan kreve at bebyggelse og
anlegg knyttes til felles energibærer, for
eksempel vannbåren varme
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1.2.4

Krav om kjøremønster,
transportløsninger
m.m ved etappevis
utbygging (§11 -9, nr.3)

For å redusere miljøulemper, kan
kommunen ved detaljregulering og i
utbyggingsavtale stille krav om at transport
skal skje med bestemt
kjøremønster/transportløsninger. Dette er
aktuelt ved etappevis utbygging av
infrastruktur og dersom tomter
opparbeides/planeres ved masseuttak/evt.
pukkverk og transport av masser ut av
området.
Før det utarbeides reguleringsplan for de
enkelte byggeområdene, skal det foreligge
forprosjekt for den gjennomgående
samlevegen gjennom området.
Forprosjektet skal fastsette kurvatur,
lengdeprofil, høyder i planskilte kryss,
endelige grenser for trafikkformål m.m.
Videre skal forprosjektet vise sideveiene
inn i byggeområdene så langt det er
nødvendig for å fastlegge planeringshøyder
m.m. for byggeområdene.
Forprosjektet skal også vise og ta hensyn til
fremtidig jernbanelinje til godsterminal
(N7) så langt dette er nødvendig for å
avklare over/underganger, byggeavstander
m.m.
Forprosjektet skal vise endelig utbygging
med 4-felts vei og g/s-vei. Dersom det er
aktuelt i første omgang å bygge en 2-felts
løsning, skal det i forprosjektet vises og
beskrives hvordan dette løses i forhold til
byggeområdene, og kommunen kan stille
krav om at det sammen med 2-felts løsning
også bygges g/s-vei.
I forprosjektet for samlevegen, skal det
også avklares hvordan løsningene skal være
for kryssende grønnstruktur.
1.2.5

Rekkefølgekrav (§ 11 9, nr.4)

Før områdene kan bygges ut, må teknisk
infrastruktur være utbygget i samsvar med
krav i utbyggingsavtale etter
planbestemmelsene §2.2.

1.2.6

Krav til miljøkvalitet,
natur, landskap og
grønnstruktur (§11 -9,
nr. 6)

I forbindelse med detaljregulering for de
enkelte byggeområder, skal det etableres en
grønnstruktur innen byggeområdet som
ivaretar estetikk og landskap.
Grønnstrukturen kan innpasses både ved at
naturområder bevares, og ved å etablere ny
grønnstruktur der større områder først
planeres. Ved planlegging av området, skal
det tas hensyn til omkringliggende
naturområder bl.a. ved planeringshøyder på
tomteområdene som gjør bebyggelse og
anlegg minst mulig eksponert sett fra
omgivelsene. Dette gjelder spesielt
byggeområdene som ligger mot Lilleelvvassdraget i vest.
Høye, eksponerte fjellskjæringer skal så
vidt mulig unngås. Dersom store skjæringer
og fyllinger skal etableres, skal utforming
av disse beskrives spesielt i
reguleringsplanen.
Som del av reguleringsplanen skal
byggeområdene visualiseres.

1.2.7

Krav til oppfølging i
reguleringsplan med
oppfølging/overvåking
sprogram (§11-9, nr.8)

I forbindelse med detaljregulering skal det
utarbeides mer detaljert ROS-analyse som
oppfølging av ROS-analyse i
kommunedelplanen.
Det skal også utredes og fastsettes krav til
miljøoppfølging og overvåking særlig rettet
mot avrenning av overflatevann mot
Lilleelv-vassdraget, som er et vernet
vassdrag med store natur -og friluftsverdier.
Før utbygging skal det også lages et
miljøoppfølgingsprogram i samarbeid med
kulturvernmyndighetene for hvordan man
kan unngå unødvendig skade på
kulturminnene. Knyttet til dette skal det
gjennomføres supplerende registreringer
der eksisterende grunnlagsmateriale er
mangelfullt.
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1.3

Bestemmelser til
arealformål (§1110):

1.3.1

Bebyggelse og anlegg
(§ 11-7, nr.1):

Før utbygging skal det utarbeides
detaljreguleringsplan.
Kommunale retningslinjer for parkering og
universell utforming skal følges. Støy skal
vurderes og holdes innenfor gjeldende
støynormer.
Byggegrenser legges inn i reguleringsplan i
samsvar med kommunale retningslinjer
og/eller etter krav fra respektiv eier av
veien.
Det skal tilrettelegges for enkel adkomst til
de tilgrensende grønne områdene, med stier
og P-plasser for allmennheten.

Områdene N/F1, N/F2, N/F3, N/F4 og NF5
er kombinerte formål mellom
næringsvirksomhet og forretninger.
I disse områdene kan anlegges bygninger
for lett industri, lager, kontorer og
forretninger.
Dersom det planlegges for forretninger,
skal det være forbeholdt store etableringer.
Enkeltbedrifter (forretninger) innenfor disse
områdene skal ha et minimums bruksareal
(BRA) på 10.000 m2.
Innenfor NF1 og NF4 skal reguleres
offentlige parkeringsplasser for turgåere til
områdene langs Lilleelv.

1.4

Samferdselsanlegg
og teknisk
infrastruktur (§117, nr.2):

Boligbebyggelse:
Området B1 er et eksisterende boligområde
som kan fortettes med 1-2 nye boliger.

Bebyggelse for offentlig tjenesteyting:
Området T1 skal forbeholdes anlegg for
skole, barnehage, grendehus og lignende
offentlig eller almennyttig formål. Mindre
tiltak som påbygg, tilbygg og lignende kan
gjøres uten detaljregulering.

Næringsbebyggelse:
Områdene N1, N2, N3, N4, N5, N6 og N7
skal forbeholdes næringsvirksomhet. Det
kan anlegges bygninger for lett industri,
lager og kontor.
Området N7 skal forbeholdes godsterminal
for fremtidig tilknytning til Nelaugbanen
med sidespor. Detaljregulering for N7 skal
også omfatte nytt jernbanespor.
Ved østsiden av Soletjern skal
arronderingen av næringsarealene i
detaljregulering justeres slik at den grønne
korridoren mellom Haugåsen og Soletjern
blir ivaretatt. Om mulig bør det her legges
til rette for viltkryssing av hovedvegen.

Kombinerte formål:
For område BN2 ved Slottet er det krav om
reguleringsplan før utbygging.
I forbindelse med reguleringsplan må også
tilknytning fra området til offentlig veinett
løses.
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1.4.1 Veg:
Arealene er avsatt til offentlig veg. Det skal
utarbeides samlet forprosjekt for ny
samleveg mellom Rv 42 og
Sørsvannsvegen med g/s-veg som grunnlag
for detaljregulering, samt tilknytning til veg
i Stoa Vest fra nord og vest.
Forprosjektet skal i nødvendig grad også
avklare forholdet til nytt jernbanespor til
fremtidig godsterminal. Detaljregulering
skal utarbeides samlet for veg og
tilliggende byggeområder i samsvar med
bestemmelsene pkt.2.1.
Der vegen går gjennom turdrag mellom
Sørsvann og Sagenes, skal detaljregulering
inkludere løsninger for å ivareta turdraget.
1.4.2 Jernbane:
Arealene omfatter eksisterende
jernbanespor for Nelaugbanen samt
fremtidig jernbanespor til fremtidig
godsterminal. Før utbygging skal utarbeides
samlet detaljregulering for nytt
jernbanespor og godsterminal, N7. Der
banen går gjennom turdrag mellom
Sørsvann og Sagenes, skal detaljregulering
inkludere løsninger for å ivareta turdraget.
Som grunnlag for detaljregulering skal det
først utarbeides forprosjekt for nytt spor.

Planbestemmelser

1.5

Grønnstruktur(§11
-7, nr.3):

1.5.1 Naturområde:
Dette gjelder kanal mellom
Haugåsdalstjenn og Soletjenn. Kanalen skal
bevares som et kulturminne, og den skal
ivaretas ved kryssing med ny vei.
Langs kanalen skal tilrettelegges for tursti
som går planskilt (under) ny vei, og som
binder Bråstad skole sammen med
Soletjenn-området.
1.5.2 Turdrag:
Dette gjelder området mellom Sørsvann og
Sagenes som har stor verdi for
sammenbinding av viktige frilufts og
turområder. I forbindelse med
detaljregulering av veg og jernbane
gjennom området, skal det etableres
løsninger for å ivareta turdraget. Planskilte
kryssinger, viltoverganger og stor vekt på
landskapsutforming må ivaretas gjennom
detaljregulering.

1.6

LNF-områder (§117, nr. 5):

1.6.1 LNF-A
Områdene er forbeholdt landbruksdrift. Det
er ikke tillatt med boligbebyggelse innenfor
områdene, med unntak av evt. kårbolig.
Nødvendige driftsbygninger for landbruket
tillates.

1.7

Bruk og vern av
sjø og vassdrag
(§11-7, nr. 6):

Dette gjelder vann innenfor planen. Inngrep
eller anlegg i vannet og strandsonen er ikke
tillatt.

1.8

Hensynssoner
(§11-8):

1.8.1 Faresone (§11 -8, a):
Dette gjelder fareområder for
høyspentlinjer. Anlegg eller tiltak innenfor
sonene kan ikke gjøres uten godkjenning
fra linjeeier. For byggeområdene skal dette
avklares i detaljregulering.
1.8.2

Sone med særlig krav
til infrastruktur (§11 -8,
b):

Dette gjelder område for fremtidig 2planskryss mellom E-18 og ny adkomstvei
gjennom planområdet, samt kryss området
mellom Rv. 42 og hovedadkomst i nordre
del av planområdet.
Det gjelder også hensynssone på Haugåsen
for fremtidig høydebasseng.
Ved E-18: En utbygging av området kan
starte ved å knytte ny adkomstvei (to
kjørefelt) til Sørsvannsveien i en
rundkjøring.
Når utbyggingsomfang og trafikk krever
utbygging av fire-felts vei, må det vurderes
om det også skal etableres 2-plans kryss
innenfor hensynssonen. Forprosjektet
omtalt i bestemmelsene pkt.2.4 skal også
vurdere løsningen for 2-plans kryss.
Ved Rv. 42: Kryssløsning med rundkjøring
må vises i reguleringsplan og være
opparbeidet før byggeområdene
opparbeides og tas i bruk.
Innenfor hensynssone på Haugåsen skal
plasseres fremtidig høydebasseng for
vannforsyning. Som grunnlag for
detaljregulering skal det utarbeides
forprosjekt som viser nøyaktig plassering
av høydebassenget med nødvendig
adkomstvei til offentlig vei og nødvendig
ledningstrace fra høydebassenget.
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2 Innledning
2.1

Bakgrunn

Stoaområdet er avsatt som regionalt
avlastingssenter i fylkesdelplan for
tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering i
Aust-Agder. Intensjonen med å gi Stoa en
slik posisjon er å sørge for at fylkessenteret
har arealer for nye større etableringer, som
det er naturlig å legge til et fylkessenter.
Ubebygde næringsarealer er mangelvare i
Arendal, i likhet med i en rekke andre
kommuner. Felles for de fleste kommunene
er at det kan finnes en rekke ubebygde
regulerte arealer, men private aktører sitter
på dem som reserve for sin virksomhet eller
i påvente av høyere pris eller omregulering
til annet formål. Når man snakker om større
tomter er tilbudet meget begrenset, mens
det er muligheter for fortetting i
eksisterende områder hvis arealbehovet er
lite (under 3-4 daa).
Konjukturbarometeret for Agder fra februar
2007 viser at de fleste næringer regner med
vekst. Dette gir igjen behov for større plass.
På Stoa er da aktuelt med:
Lettere produksjonsindustri, for
eksempel knyttet til fritidsbåter som
det allerede er mye virksomheter
rundt, mekanisk industri
Lager og distribusjon, både for
handel, entreprenørvirksomhet og
annet
Godstransport knyttet til jernbanen
Tyngre produksjonsvirksomhet
knyttet til for eksempel biobrensel
eller gjenbruk av materialer
Plasskrevende handelsvirksomhet,
store konsepter
Tiltaket
Tiltaket som utredes er planen slik det
fremkommer på plankart og i
planbestemmelser.
Planens inndeling i arealbruksformål er
gjort med utgangspunkt i registrert behov,
grunnlaget i utredningene om natur, miljø
og samfunn og ikke minst føringene i
kommunale dokumenter og kommunale
vedtak. Når tiltaket (planen) er fastsatt, er
det altså gjort en avveining mellom ulike
12

fordeler og ulemper samt behov, krav og
forventninger, slik det fremkommer i
grunnlagsdokumentene, og slik det nå er
beskrevet i planbeskrivelsen/ konsekvensutredningen.

2.2

Mål

I planprogrammet er målformuleringen slik,
sitat:
”Av det primære behovet følger at
hovedmålet er:
nye arealer for næring med et
omdømme som trekker til seg
ønskede aktører
Ut fra føringer gitt i statlige, regionale og
kommunale dokumenter, bør hovedmålet
nås uten at det går utover andre viktige
samfunnsmål som:
redusere transportbehov
universell tilgjengelighet
bevaring av biologisk mangfold
ivareta friluftslivsinteresser, særlig
knyttet til bynære områder
utvikling i Arendalsregionen uten
at dette går på bekostning av
nabokommuner
bygge opp under regionens
satsingsområder, jf. kapittel .
Av dette følger at Agderparken Vest skal
dekke regionens behov og ikke konkurrere
med naboregionen der dette skaper unødig
transport. Dette er likevel ikke til hinder for
at enkelte bransjer kan ha et vesentlig
større marked enn Arendalsregionen”.
Sitat slutt.

Innledning

Planområde
Bråstad-StoaSelde
Sentrum

Figur 2-1:
Planområdets lokalisering i Arendal (N50, Statens kartverk) Avgrensing fra
kommuneplanen
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Grensen for planområdet ble endret ved
godkjenning av planprogram. Senere også
endret ved at området Seldal er tatt ut, og
områdene Soletjenn og Haugåsdalstjenn er
tatt inn.
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Dagens situasjon

3 Dagens situasjon
Dagens situasjon er detaljert beskrevet i
scenarierapporten.
Her er dagens situasjon sammenstilt for de
mest relevante tema, og med følgende
inndeling:
Befolkning, arbeidsplasser
og arealbruk
Infrastruktur
Nærmiljø
Friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser
Lokal og regional utvikling
Trender i næringslivet
Det vises til denne rapporten i sin helhet.

3.1

Situasjonen i
planområdet

Planområdet består i stor grad av
naturområder/skog med noen mindre vann.
I randsonene av planområdet er det flere
mindre gårdsbruk. Noen av disse er gamle
husmannsplasser.
Når det gjelder natur og miljø, var det ved
starten av planarbeidet klart at planområdet
inneholdt flere lokaliteter med stor verdi.
Det er store verdier knyttet til Lilleelvvassdraget, og det er registrert flere
rødlistearter mange steder i planområdet.
En vesentlig del av planarbeidet har derfor
gått med til å gå gjennom
grunnlagsmateriale og vurdere disse
verdiene. Dette fremgår av
konsekvensutredningen.
Vurderingene viser og klargjør disse
verdiene.

3.2

Topografi og
grunnforhold

Planområdet er et karakteristisk småkupert
Sørlands-landskap. Det er likevel
variasjoner innenfor området. Haugåsen,
Verpåsen og Maurefjell er høydedrag som

går over kote 70. Andre deler av
planområdet er mindre kupert, og egner seg
dermed bedre som byggeområder, da
planering ikke medfører store
terrenginngrep.
Grunnforholdene er bare vurdert ut fra
løsmassekart og vurdering av geologiske
forhold. Mesteparten av influensområdet
har kun et tynt løsmassedekke. Stedvis
finnes morenemateriale, torv og noen
områder med marine strandavsetninger.
Bråstad gruver ligger delvis innenfor
planområdet, og representerer en utfordring
dersom disse områdene legges ut som
byggeområder. Dels fordi gruvegangene må
registreres detaljert for å vurdere
stabiliteten som byggegrunn, og dels fordi
mange av gangene er brukt som
søppelplasser og representerer en
forurensingsrisiko.
Slik planen er utformet, omfatter derfor
byggeområdene ikke noe av
gruveområdene.

3.3

Situasjonen i
kommunen.
Behovet for
næringsarealer

Arendal kommune er i en situasjon der
tilgangen på tilgjengelige næringsarealer er
begrenset, og det er behov for å sikre nye
næringsarealer for å gi utviklingsmuligheter
og stabile rammebetingelser for
næringslivet.
Dette er også bakgrunnen for at
kommuneplanen viser planområdet som et
område båndlagt for regulering med tanke
på næringsvirksomhet.
Noen næringer har i dag ingen ledige
arealer (eksempelvis båtlagring og
entrepenører). Det antas at det for disse
næringene er et akkumulert behov som vil
medføre flere etableringer umiddelbart når
området er byggeklart.
I Arendal pågår for tiden planlegging og
arbeid som innebærer transformering av
eldre bydeler med innslag av industri. Slik
transformering innebærer at eldre industri
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må flytte, og må da få tilbud om alternative
tomter.
Kommunen har dessuten problemer med å
skaffe tomter til store handelskonsepter
(eksempelvis Bauhaus). Det er viktig for
kommunen og regionen at slike tomter kan
tilbys når slike etableringer er aktuelle. Det
er for sent å starte et planarbeid fra null når
slike henvendelser kommer.
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Førende dokumenter

4 Førende dokumenter
Det er inntatt en fullstendig referanseliste
bakerst i denne planbeskrivelsen.
Her inngår alle dokumenter som er
gjennomgått i forbindelse med
planarbeidet. Dette gjelder også de
databasene (eks. Naturbasen) som normalt
gjennomgås i konsekvensutredninger og
planarbeid.
I planprogrammet pkt. 4 er viktige
dokumenter gjennomgått, både nasjonale,
regionale og kommunale.
Som førende dokumenter vil vi særlig
fremheve følgende:
Planlov fra 2008, ikrafttreden
1.07.2009:
Kommunedelplanen for Agderparken Vest
er utformet etter ny planlov. Det innebærer
en annen inndeling og betegnelse på
arealformål enn i tidligere kommuneplaner.
I lovkommentaren (Miljøverndepartementet mars 2009) er det
lagt vekt på at: Utgangspunktet er
at kommuneplanens arealdel er en
grovmasket oversiktsplan som
fastlegger, viser og binder opp
hovedtrekkene i arealbruken. Det
er
forutsetningen
at
kommuneplanens arealdel skal
være en enkelt plan uten flere
detaljer enn hva som er nødvendig
for å sikre en overordnet styring av
de
vesentlige
elementene
i
arealbruk-og utvikling.
Kommunedelplanen for Agderparken Vest
har likevel blitt relativt detaljert, bl.a. for å
få avklart nødvendig hovedstruktur på vei,
og gi klare føringer for neste plannivå, som
i dette tilfellet er detljregulering. Men
planen er i tråd med loven og
lovkommentaren.

er første del av en todelt planprosess. I
andre del skal delområder reguleres.
Aust-Agder
fylkeskommune
2001:
Fylkesdelplan
for
tettstedsutvikling
og
kjøpesenteretablering. Og: AustAgder fylkeskommune 2002:
Analyse av Stoa som regionalt
avlastningssenter.
Disse dokumentene lå til grunn i tidligfasen
av planarbeidet for området Agderparken
Vest når det gjelder utvikling av området,
både når det gjelder muligheter og
begrensninger.
Forslag til ”Regional delplan for
senterstruktur og handel” datert
26.03.10.
Denne
planen
vil
erstatte
fylkesdelplanen nevnt ovenfor.
Behandlingen er nettopp startet, og
vedtatt plan vil ikke foreligge på
flere måneder. Planforslaget forelå
helt i sluttfasen av planarbeidet for
Agderparken Vest, og er bare delvis
innarbeidet i planen.

Arendal
kommune,
kommuneplan 2007-2017, vedtatt
i bystyret 21.06.2007.
I kommuneplanen er avsatt et område
båndlagt til regulering med formål
fremtidig næringsareal. Kommunedelplanen
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5 Scenarier
Det er utarbeidet en egen rapport med ulike
arealbruksscenarier som grunnlag for
planprogrammet (Multiconsult 2008:
Kommunedelplan Bråstad-Stoa-Selde
Scenarier for arealbruk). I denne rapporten
vurderes ulike arealbruksscenarier ut fra
mål, behov og ønsker som fremkom
gjennom en idédugnad. Rapporten
konkluderer med:
det er ikke ønskelig med boligområder i
planområdet vest for dagens E18, ev.
med unntak av mindre utvikling i
tilknytning til eksisterende område
langs rv. 42.
det er ikke riktig å bruke en stor del av
området til godsterminal for jernbane
da dette synes uaktuelt på kort og
mellomlang sikt.
behovet for arealer til
næringsvirksomhet kan dekkes innen
området uten større inngrep i områder
med størst verneverdier for ulike
miljøtema. Ut fra dette synes naturlig å
legge som premiss at:
Lillelva og Sagvannene sikres som
LNF-område med bestemmelser
som ivaretar verneformålene.
Områder gis en utstrekning med en
buffer på 100-200 m fra vannkant
og midtlinje i hovedvassdraget
de høyestliggende delene av
Verpåsen og Haugåsen sikres som
LNF-område med bestemmelser
som ivaretar hensyn til biologisk
mangfold
det skal være en grønnstruktur som
binder disse områdene og området
rundt Sørsvann sammen
hvor mye næringsareal og ev.
differensiering mellom handel, lager,
industri, kontor osv. i
kommunedelplanen, må utredes som en
del av konsekvensutredningen.
Når det gjelder godsterminal for jernbane,
ble planprogrammet supplert i forbindelse
med Planutvalgets godkjenning. I tråd med
dette, er godsterminal utredet i planen.
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Planprosess

6 Planprosess
6.1

Oppstart

Planarbeidet ble startet høsten 2007 ved at
Arendal kommune engasjerte firmaet
Multiconsult til å forestå arbeidet med
kommunedelplanen.
Det ble deretter gjort et forberedende arbeid
for planen gjennom utvikling av scenarier
for utvikling av næringsområdet. Som del
av arbeidet med scenariene ble også
grunnlagsdata gjennomgått og presentert.

6.2

6.6

Videre prosess

Godkjent planprogram er grunnlaget for
konsekvensutredningen av tiltaket.
Konsekvensutredning og planbeskrivelse
utformes som et dokument, og utgjør
sammen med plankart og planbestemmelser
selve planen.
Når planforslaget er utarbeidet, fremmes
det for 1. Gangs behandling i
Planutvalget/Bystyret, og legges deretter ut
til offentlig ettersyn.

Informasjon og
medvirkning

Tidlig i planarbeidet ble det gjennomført en
idedugnad der regionale myndigheter,
næringsorganisasjoner, aktuelle
fagpersoner/ressurspersoner, kommunale
etater og sentrale politikere deltok.
Dugnaden ble holdt 2. April 2008.
Det er også holdt et orienteringsmøte med
grunneierne.

6.3

Planprogram

Det ble deretter utarbeidet et planprogram
som ble sendt på høring i april 2009 , og
samtidig ble det varslet oppstart av
planarbeidet.

6.4

Høringsinnspill

Det kom inn 4 uttalelser fra
offentlige/regionale myndigheter, 3
uttalelser fra lag og foreninger og 6
uttalelser fra privatpersoner.

6.5

Godkjenning av
planprogram

Kommunen gjennomgikk innkomne
merknader i saksfremlegg datert 1.12.2009,
og med to endringer ble planprogrammet
enstemmig godkjent i Planutvalget
9.12.2009.
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7 Planforslaget
7.1

Behovet for
næringsarealer

Behovet er også omtalt under dagens
situasjon i pkt.3.3.
Det er i dag et udekket behov for
næringsarealer i Arendal kommune, og
planen skal dessuten dekke arealbehovet i
et perspektiv på 30-50 år.
Det grunnlagsmaterialet som er bakgrunnen
for planen, bl.a. handelsanalyser, gir ikke et
entydig svar på hvor stort behovet er.
Behovet er svært usikkert bl.a. fordi:
Det er trolig et udekket behov i dag,
men behovet er usikkert
Den generelle samfunnsutviklingen
vil påvirke behovet
Det vil ha betydning hvor fort
transformasjon skjer i andre
bydeler.
Om det skjer endringer i tilstøtende
næringsområder (bla.a Stoa Vest)
som også påvirker Agderparken
Vest
For å beskrive et spenn på behovet, kan vi
som et minimum anslå at to bedrifter med
behov for tomteareal på 10 dekar hver vil
etablere seg i Agderparken Vest hvert år. I
et 30 års perspekiv vil dette gi et arealbehov
på 300 dekar (rent tomteareal).
Et maksimaltall kan for eksempel være at 4
slike bedrifter vil etablere seg. Det gir et
maksimalt behov på 600 dekar i et 30-års
perspektiv.

7.2

Planens innhold
og hoveformål

Som et grunnlag for planen er det vurdert
ulike scenarier. Scenariene er diskutert i
pkt. 4.8 i scenarierapporten, og dessuten
vurdert av kommunen. I tillegg er det lagt
vekt på opplysninger/synspunkter som er
kommet frem under høringen av
planprogrammet. Dette gjelder både
offentlige myndigheter, organisasjoner og
private.
Basert på dette, er planforslaget i hovedsak
utformet med tanke på ren
næringsvirksomhet.
Det er imidlertid vist to mindre
boligområder, et helt nord i planområdet
ved Rv. 42 som kan fortettes, og et nytt i
området Slottet.
Planen ivaretar dessuten de viktigste natur
og miljøverdiene, spesielt i utkanten av
planområdet.
Underveis i planprosessen er grensene for
planområdet endret. Områdene Seldal,
Rønningen og øvrige områder sør for
Sørsvannsveien og E-18 er nå tatt ut av
planen. Dette er gjort dels fordi det er store
verdier knyttet til natur og miljø, og delvis
fordi kommunen ønsker å vurdere disse
områdene i kommuneplanen.
Planen er utvidet slik at Soletjenn og
Haugåsdalstjenn nå inngår i planen. Dette
er gjort for å sikre natur-og miljøkvalitetene
i disse områdene.
Arealformål innenfor planen er fordelt slik:

Angitte tall er netto tomteareal. Det
forutsettes at 20-40 % av brutto tomteareal i
et slikt utbyggingsområde går med til
offentlig infrastruktur og grønnstruktur.
I kommuneplanen må det da avsettes ca.
1000 dekar brutto byggeområder for å
dekke maksimalbehovet i et 30-års
perspektiv.
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Arealformål
Boliger
Kombinert bolig/næring
Næringsvirksomhet
Kombinert forretning/næring
Offentlig/privat tjenesteyting
Sum Bebyggelse og anlegg

Areal
16 dekar
30 dekar
580 dekar
411 dekar
16 dekar
1054 dekar

Bane (jernbane)
Veg
Sum samferdsel og teknisk
infrastruktur

71 dekar
237 dekar
308 dekar

Naturområdegrønnstruktur og turdrag

393 dekar

Planforslaget

LNF-områder

1.072 dekar

Bruk og vern av sjø og
vassdrag
Sum areal i planområdet

Tabell 7-1: Bilturproduksjon – fordelt på
virksomheter
ÅDT/
100 m2

79 dekar

2.907 dekar

7.3

Oversikt over
tiltak for
nødvendig
infrastruktur

7.3.1

Trafikk

Det er utført beregninger av biltrafikken inn
og ut av planområdet basert på en foreløpig
fordeling av utbyggingsformål samt
registert trafikk på dagens veinett på Stoa.
Bilturproduksjonen er basert på
turproduksjonsfaktorer fra undersøkelser ved Sørlandsparken i Kristiansand
(2004) som kan anses som en
sammenlignbar næringspark.
Trafikken er fordelt ut mot E18, rv. 42,
Sørsvannsvn. og en foreslått
tverrforbindelse til Stoa vest i hht. beregnet
fordeling basert på dagens fordeling av
trafikken i området.
Beregnet veivalg er dessuten basert på
vurderinger av hvor de ulike virksomhetene
lokaliseres innenfor planområdet, bla. med
hovedvekt på lokalisering av den mest
trafikkskapende virksomheten sør for
Nelaugbanen.
Basert på disse forutsetningene er det
beregnet en gjennomsnittlig biltrafikk pr.
døgn på 23000 ÅDT fra analyseområdet
(etter full utbygging). I tabellen nedenfor
fremgår fordelingen av biltrafikken fra de
aktuelle næringsformål.

Areal

Sum

m2

ÅDT

Forretning:

13

110000

14 500

Kontor:

4

90000

3 500

Lager/industri

2

250000

5 000

Sum:

450000

23 000

Beregnet trafikk er usikker bla. mht. samlet
utbyggingsareal og fordeling mellom ulike
typer næringsformål. Særlig vil en
betydelig økning i andelen forretningsformål medføre en vesentlig økning av
trafikken fra området, mens en økning av
andelen industri vil gi tilsvarende mindre
trafikk.
Vi antar at andelen forretninger og kontor
er satt for høyt, men det er viktig å avsette
areal/bredde for samlevei som tar høyde for
den mest trafikkskapende utbyggingen.
Basert på ovenstående har vi beregnet at en
trafikkbelastning ut av området i sør til E18
eller rv. 408 vil ligge på 16 000-17 000
ÅDT. Mot rv. 42 i nord vil da trafikkbelastningen være på 5500-6 000 ÅDT.
Mellom nord og sør i området vil trafikken
ligge på 9000 - 10000 ÅDT.
Trafikktallene tilsier behov for 4-feltsvei i
den sørlige delen av planområdet. For mer
detaljer, se vedlegg (notat av 22.01.10).
Trafikale konsekvenser av disse strømmene
for andre deler av vegnettet i Arendal er
ikke utredet. Temaet forutsettes behandlet i
arbeidet med areal- og transportplanen for
Arendal som pågår parallelt.
Imidlertid vil trafikken på Sørvannsvn. øke
fra 5500 ÅDT til opp mot 15 000 ÅDT.
Kapasiteten i nytt kryss vil nok holde, men
Søvannsvn. vil da få en trafikk nær
kapasitetsgrensen.
7.3.2 Vei
Planen viser forslag til samlevei gjennom
området mellom rv. 42 i nord og rv. 408
med mulighet for fremtidig påkobling til
E18 ved eks. avkjøring vestfra til
Sørsvannsvn. Denne påkoblingen til E18
kan også skje i nytt kryss med Søvannsvn.
dersom dette er gjennomførbart mht.
inngrep mot terrenget, nærliggende bebyggelse og utvidelse av E18. I så fall slipper
en å bygge om hovedveien ned til E18.
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Krysset med rv 42 i nord er foreslått som
rundkjøring da dette skulle gi mer enn nok
kapasitet med de anslåtte trafikkmengder.
Skulle det vise seg at trafikkbildet skulle
endres vesentlig, må en vurdere planskilt
kryss her.
Det er lagt inn en tverrforbindelse mot det
ny veisystemet som er regulert i planen for
Stoa Vest. Det er videre vist forslag til
kryss langs hovedveien i form av rundkjøringer med planskilte fotgjengerkryssinger
samt atkomst-veier til de ulike delfeltene i
området.
Trafikktallene tilsier ikke behov for 4-felts
vei gjennom hele området. Usikkerhet i
beregninger samt ønsket om å reservere
arealer for et fremtidig behov tilsier at en
likevel foreslår samleveien som en 4-felts
vei gjennom hele planområdet. Denne er
derfor vist som 4-felts vei med midtrabatt
og med tosidig separert g/s-vei med fortau.
(veibredde 2x8,5m samt 2x6,5 gs-vei med
fortau). Inklusive sideområder og midtrabatt utgjør dette en samlet korridor på
41 m. Hovedveisystemet bør kunne bygges
ut etappevis, f . eks ved at den nordlige

delen bygges som 2-felts vei med
ensidig g/s-vei med fortau i første
omgang.
Kryssene utformes som rundkjøringer med
diameter 40 m ved 4-armede kryss og 36 m
ved 3-armede kryss. Kryssene vil ha nok
kapasitet til å dekke det dobbelte av den
beregnede trafikk.
Sideveiene er dim. med en bredde på 8.5 m
og supplert med gang/sykkelvei med fortau.
Med sideområde gir dette en samlet
korridor med veiformål på 22.5 m.
Prinsippet med et gjennomgående
veisystem samt en veistandard som vist,
muliggjør en effektiv betjening med buss
og gode, trafikksikre forhold for gående
og syklister.
Byggegrensen foreslås satt til min. 30 m til
hver side. Byggegrensesonen bør kunne
benyttes bla. til parkeringsområde r i de
enkelte delområder. Atkomst til parkeringsplassene må skje via sideveiene fra
rundkjøringene. Parkeringsbehov og
dimensjonering av p-plassene vurderes i
hht. parkeringsnormene for Arendal
kommune.
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7.3.3 VA-anlegg
I planområdet vil VA-ledninger i all
hovedsak bli lagt i eller i tilknytning til
offentlige veger. Der
hvor en knytter seg til eksisterende
ledningsnett kan det bli aktuelt at
ledningstrase krysser grønnstruktur.
Før detaljregulering må det gjennomføres
en utredning/forprosjekt som minimum
omfatter:
- Overvann.
- Spillvann.
- Vann
Punkter nevnt nedenfor må belyses.
OVERVANN
Overvann fra planområdet føres
hovedsakelig til lokale bekker/vassdrag.
Ledningsnett utenfor området blir antakelig
ikke belastet.
Det må foretas beregning av avrenning i
dagens situasjon, samt ved forskjellige
utbyggingssituasjoner knyttet til naturlig
avgrensede nedslagsområder. Bortledning
fra hvert område må utredes mht nedstrøms
kapasitet og tilstand, og tiltak ut fra dette
må vurderes. Eksempel på tiltak kan være:
o Fordrøyning der det er tvil
om kapasitet nedstrøms.
o Rensetiltak
Overflatevann fra asfalt og bebyggelse
samles hovedsakelig opp i lukket
ledningsnett og føres ut i lokale bekker,
øvrig overvann må vurderes ført i åpne
løsninger, lukket ledningsnett eller infiltrert
lokalt.
En del av nedslagsfeltet innen planområdet
ligger langsmed Lilleelv, som er et vernet
vassdrag. Her må det påregnes å søke
aktuelle offentlige myndigheter om
utslippstillatelse med eventuell beskrivelse
av permanente rensetiltak for overflatevann.
Øvrig del av planområdet vil antakelig
belaste Sørsvann og Daletjern som er en del
av Solborgvassdraget. Dette er ikke vernet,
men utfordrer på andre problemstillinger.
Siden både Solborgvann og særlig Sørsvann
er viktige bade og rekreasjonsområder må
man spesielt ta hensyn til dette. Deler av
vassdraget kan også ha liten kapasitet, dette
må utredes og eventuelle avbøtende tiltak
planlegges.
Permanente rensetiltak under drift vil
sannsynligvis være rensedammer som
fanger opp olje, finstoff og spill.
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Under anlegg vil det også være aktuelt å
etablere midlertidige rensedammer i de
dalsøkkene som sokner mot vernet
vassdrag. Dette for å unngå borestøv,
finstoff og olje/dieselsøl fra anlegg. Det
avklares mot aktuelle offentlige
myndigheter hvor de skal plasseres og
hvilket rensenivå de skal ha.
SPILLVANN
Spillvann fra planområdet tilkobles
eksisterende spillvannsnett utenfor
planområdet. Dette avklares i utredningen
forut for regulering. I denne må det
beregnes hvor mye spillvann som vil
komme fra området etter hvert som dette
bygges ut samt at kapasitet på eksisterende
anlegg må kartlegges.
Behov for eventuelle kapasitetsutbedringer
i eksisterende anlegg må påvises, og
tilkoplingspunkter mot eksisterende anlegg

må avklares. Trase for hovedledninger
samt pumpestasjoner må antydes, både
innenfor og utenfor planområdet.
Siden planområdet er stort og dermed etter
hvert medfører behov for å transportere bort
mye vann, må det innberegnes behov for
utbedrende tiltak på eksisterende nett og
installasjoner. Det må også påregnes behov
for pumpestasjoner for å få vannet ut av
området og frem til eksisterende anlegg.
Imidlertid har kommunen krav om at det
benyttes færrest mulig stasjoner.
Avhengig av hvilken næringsvirksomhet
området vil ha, blir det aktuelt å etablere
oljeutskillere for
industrielt spillvann, og fettutskillere for
eventuell næringsmiddelvirksomhet.

VANNFORSYNING
Vannforsyning til området hentes
hovedsakelig fra eksisterende ø 300 ledning
som går like utenfor planområdet. For økt
sikkerhet, må ringledning utredes.
I utredning/forprosjekt må eksisterende
forsyningskapasitet kartlegges. Det må
videre utredes hvilke behov planområdet vil
ha både for forbruksvann og
brannvannsforsyning.
I utredningen må det legges opp til
retningslinjer for brannvannsforsyning som
brukes videre i den enkelte detaljregulering
samt danner rammer for hva hver etablering
kan forvente som maksimalforsyning.

I utgangspunktet legges det opp til
forsyning fra hovedanlegget som går
gjennom planområdet som tilfredsstiller
PBL’s anbefaling om 50 l/s. Utbyggere må
selv tilfredsstille ytterligere behov for
mengde og plassering av dekningspunkt.
Utredningen må videre sikre at området får
tilgang på nok vann uten at dette går ut over
andre områder, samt antyde traseer for
hovedvannsledninger innenfor planområdet.
Likedan må traseer antydes for de ledninger
som må legges utenfor planområdet for å
hente vann fra eksisterende anlegg.
Behov for høydebasseng og eventuelle
utbedringer av eks anlegg må kartlegges.
Plassering og volum av basseng,
tilførselstraseer, adkomst etc. må vises.
Høydebasseng er vist på plankart ved at det
er lagt inn en hensynssone i Haugåsen med
aktuell plassering. Nøyaktig plassering og
nødvendig adkomst må løses i et
forprosjekt som også blir grunnlaget for
nødvendig detaljregulering.

I utredningen må det tas hensyn til at
forsyningsområdet ikke begrenses til det
aktuelle planområdet. Hele Stoa, samt Myra
– Bråstadområdet inngår, der det bla bygges
ny videregående skoleanlegg samt
idrettspark, er etablert barnehager og kirke,
samt reguleres store boligområder.
Et høydebasseng må utredes for å ivareta
flere funksjoner, der nærlagring av vann for
bedre beredskap er viktigst. Bassenget må
legges på samme høyde som eks
Steinsåsbasseng, og vil dermed ikke bidra
til å øke trykket i området.
Trykk og høydebegrensinger må fastlegges
ut fra beredskapshensyn, og eventuelt
behov for økt trykk må løses lokalt ved å
etablere trykkøker eller lokalt
høydebasseng/vanntårn.
Høydebassenget vil altså ivareta følgende
forhold:
Nærlagring av vann
Tilstrekkelig og sikker forsyning til
Myra-området, bl.a. vidregående
skole
Beredskapsmessige hensyn
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7.3.4

Godsterminal for
jernbane

I scenarierapporten er jernbane utredet i
pkt. 3.2.3. Videre er Logistikknutepunkt
scenarie 2, som er utredet i pkt. 4.4.
Konklusjonen er at det må en stor
godsmengde og togfrekvens til for at en slik
godsterminal blir attraktiv for aktuelle
kunder. Både på kort og mellomlang sikt er
det neppe grunnlag for godsterminal.
Kommunen har imidlertid i sin ”Klima- og
energiplan” som en av sine strategier for å
redusere utslipp fra transport å etablere
Omlastningssted for godstog på Stoa (side
20).
Strategien er bl.a. basert på de
utfordringene verden står overfor innen
klima-og energipolitikken, og visjonen om
at utviklingen i Arendal skal baseres på
prinsippet om bærekraftig utvikling.
I uttalelsene til planprogrammet har flere av
høringsinstansene kommentert dette.
Jernbaneverket skriver at: Etter
Jernbaneverkets syn er det viktig at
mulighetene for framtidig godstog på banen
i området ikke avskrives.
Aust-Agder fylkeskommune skriver at:
fylkeskommunen gir kommunen råd om å
ikke planlegge utbygginger som vil sette en
stopp for en eventuell utvikling av
godsterminal i fremtiden.
En løsning slik det er skissert i
scenarierapporten på figur 4.4.1. er mulig å
innpasse i planen slik at øvrig utbygging til
næringsformål kan foregå selv om
godsterminalen ikke blir realisert på
mellomlang sikt.
Godsterminalen er derfor inntatt i planen,
og lagt som sidespor syd for Nelaugbanen
helt vest i planområdet. Adkomsten til
godsterminalen er lagt via rundkjøring, og
denne kryssløsningen kan utvikles i etapper
slik at det ikke påløper unødige kostnader
før godsterminalen evt. blir bygget.

7.3.5 Energi
Siden utviklingen av området er usikker, er
det i planbesemmelsene stilt krav om at
areal til fjernvarmeanlegg skal vurderes i
oppfølgende detaljreguleringer.
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Innledning
Ny plan- og bygningslov, gjeldende fra
01.07.2009, åpner for at det kan gis
retningslinjer om energibruk på
kommunedelplannivå.
Planen vurderer hvilke alternativer som
foreligger for området og foreslår
retningslinjer.
Dette kapitlet forklarer energisituasjonen i
planområdet Agderparken Vest. Det er
fokus på mulige løsninger for energi til
dette området. Ettersom planarbeidet er i
tidlig-fase er dette notatet en overordnet
oversikt over muligheter for
energileveranse til området.

Grunnleggende dokumenter
Det ble i 2007 laget en Klima- og
energiplan for Arendal kommune. I denne
planen ble en rekke tiltak for
energieffektivisering av kommunen belyst.
Tiltakene som foreslås i denne planen er i
tråd med nasjonal energipolitikk og med
tanke på energieffektivisering av
bygningsmassen i kommunen er/vil
tekniske forskrifter(TEK), under plan- og
bygningsloven, dekke de fleste av disse.
Dette gjelder for eksempel krav til redusert
energibehov, mindre bruk av el til
oppvarming og bruk av
bioenergi/fjernvarme.
En ny ordning som skal påse at Norge går
mot å bli en mer energieffektiv nasjon er
Energimerket. Denne merkeordningen skal
si noe om energistandarden av bygg.
Energimerket er en merkeordning av alle
bygg som vil bli obligatorisk fra og med 1.
juli 2010. Konkrete konsekvenser dette
merket vil få for bygg er foreløpig kun
spekulative, men merket vil gi Arendal
kommune mulighet til å kartlegge nye
byggs fremtidige energibruk.
For næringsbygg over 1000 m2 må dette
merket plasseres synlig for brukerne av
bygningen. Bygninger under 50 m2 er
unntatt denne merkeordningen.
Industrianlegg og verksteder der
energibruken er avhengig av prosessen som
foregår i bygningen er også unntatt
merkeplikt.

Fremtidig bygningsmasse
Næringsområde er antatt til mellom 500 og
1000 daa. Det er regulert til næringsformål.
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Det er mye usikkerhet knyttet til hvilke type
bygg som skal bygges ut i dette området.
Krav for energiforvaltning i alle bygg er
knyttet til plan og bygningsloven og
tekniske forskrifter (TEK). Ettersom
utbyggingen av dette området har en
tidshorisont på 20-30 år vil mest sannsynlig
dagens forskrifter forandre i retning av krav
til mer energieffektive løsninger enn det er i
dagens forskrifter. Dette kan påvirke
fremtidig valg av oppvarmings- og
energisystemer for aktuelle bygg planlagt i
dette området.
Næringsområdet er antatt til mellom 500 og
1000 daa. Det er svært vanskelig å si noe
om energi- og effektbehov i planområdet
Agderparken Vest. Dette grunnet lite
sikkerhet rundt omfanget av fremtidige
bygg og type næring som vil bli etablert i
området. Ved grovt å anslå en
utbygningsgrad på 20% så vil dette tilsvare
næringsbyggutbygging i 2 etasjer på
200.000-400.000m2.

Oppvarming/ventilasjon/
tappevann
Kjøling
Elektro- Lys, tekniske
installasjoner til
næring/prosess
SUM

TEK07
kWh/m2
år

”TEK20”
kWh/m2
år

59

39

24
81

31
81

164

151

Ved bruk av TEK07 som grunnlag vil
energibehovet ligge mellom 33 og 66 GWh.
Ved bruk av ”TEK20” som grunnlag vil
energibehovet ligge mellom 30 og 60 GWh
Effektbehovet vil størst sannsynlig være
uendret fra dagens krav bla på pga
industritekniske installasjoner og
kjølebehov.

skolen og tilhørende idrettsanlegg med
termisk energi. Dette området er en del av
konsesjonsområdet for fjernvarme tildelt
Arendal kommune. Det er foreløpig ikke
klart hvem som skal stå for utbygning av
denne varmesentralen. Konsesjonsområdet
er avgrenset til nord/nordøst for RV42 og
innbefatter ikke Agderparken Vest[2].
Sentrum
Agder Energi forsyner i dag Arendal
kommune med fjernvarme fra en
varmesentral i Parkveien 5. Denne
varmesentralen har nok kapasitet til at det
kan bygges ut fjernvarme fra denne til
Agderparken Vest. For at dette skal være et
alternativ for fremtidig varmeforsyning i
Agderparken Vest er det nødvendig at det
er nok behov for termisk energi i planlagt
bygningsmasse slik at dette kan bli en
energieffektiv løsning. Nødvendig lengde
på hovedrørstrekk fra varmesentralen til
Agderparken Vest er antatt til ca. 4 km[1].

Elektrisitetsfors yning
Det finnes ikke distribusjonsnett (22 kV) i
planområdet Agderparken Vest.
Det går en høyspentlinje(132 kV) vest for
området som kan forsyne området i
fremtiden. Ettersom det ikke finnes noe
distribusjonsnett i Agderparken Vest i dag,
vil fremtidig utbygging gi lite konflikter
med det som er av eksisterende strømnett i
området [3].
Avhengig av de lokale vindforhold kan små
vindmøller (For eksempel 1-20kW) som
leverer lokalt til hvert bygg være et tilskudd
til det lokale nettselskap nettutbygging for
det fremtidige næringsområdet.
Dette er i dag kommersielt og på markedet
(1kW) for eneboliger.

Varmefors yning
Tilgrensende områder
Stoa
Stoa er næringsområdet som ligger
sørøst/nordøst for Agderparken vest. Agder
Energi leverer i dag fjernvarme til deler av
dette området ved en midlertidig
varmesentral (container-løsning)[1].
Myra/Bråstad
En planlagt varmesentral for fjernvarme
skal stå ferdig ved den nye VGS på Myra i
2012. Denne sentralen skal forsyne den nye

Det er flere måter å forsyne Agderparken
Vest med energi til oppvarmingsformål.
Disse kan deles inn i fire kategorier.
Helelektrisk oppvarming
Ved helelektrisk oppvarming brukes
panelovner, elektriske varmekabler ,
ventilasjonsbattererier etc. til å varme opp
bygg. Ved valg av et slikt system er man
prisgitt svingninger i el-markedet og står
uten mulighet til å bytte energibærer. Bruk
av elektrisitet til oppvarmingsformål krever
også at det er kapasitet i strømnettet for
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dette. Selv om helelektrisk oppvarming av
bygg er nevnt som en kategori er dette noe
man fra sentral- politisk hold ønsker å gå
bort i fra [4].
Lokal varmesentral
Ettersom utbygningstakten for området er
ukjent kan lokale varmesentraler i hvert
bygg (eller grupper av bygg) være en
aktuell løsning for varmeleveranse. Dette
kan være gunstig ettersom disse kan bygges
i enkeltstående anlegg/bygg uten
samkjøring med resten av planområdet.
I en lokal varmesentral vil valg av energikilde/løsning velges på bakgrunn av
økonomi og behov. Aktuelle løsninger kan
være biokjel og varmepumpe som grunnlast
kombinert med gasskjel/olje/elkjel som
spisslast eller bruk av solfangere til
tappevannsoppvarming om sommeren og
elkjel ved lave strømpriser og tilfeldig kraft.
Nærvarmesentral og fjernkjøling
Det kan være en mulighet å bygge en
nærvarmesentral i Agderparken Vest som
kan forsyne alle bygg i området med varme
og kjøling fra en større varmesentral. En
slik sentral vil i hovedsak fungere som et
lite fjernvarmeanlegg som distribuerer
vannbåren varme på samme måte som et
fjernvarmesystem. En aktuell energikilde
for en slik sentral kan for eksempel være
bioenergi enten med flis eller pellets som
grunnlast.
Spillvarme fra industri som etableres i
området kan også være aktuelt.
Fjernkjøling vil også være aktuelt siden
dette er et område planlagt for
næringsutbygging. En større varmepumpe
som utnytter geovarme eller annen kilde fra
nærliggende større vannreservoarer eller
grunnvann vil da inngå i en slik sentral
sammen som også leverer fjernkjøling/
frikjøling. Størrelsen på anlegget er
avhengig av fremdrift og utbygning av
området.
Fjernvarme
Som nevnt i pkt 1.2 forsyner Agder Energi i
dag Arendal kommune med fjernvarme fra
en varmesentral i Parkveien 5. Denne
varmesentralen har nok kapasitet til at det
kan bygges ut fjernvarme fra denne til
Agderparken Vest. For at dette skal være et
alternativ for fremtidig varmeforsyning i
Agderparken Vest er det nødvendig at det
er nok behov for termisk energi i planlagt
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bygningsmasse slik at dette kan bli en
energieffektiv løsning. Nødvendig lengde
på hovedrørstrekk fra varmesentralen til
Agderparken Vest er antatt til ca. 4 km[1].
Som nevnt i punkt 0 er det planlagt en
varmesentral på Myra/Bråstad. Denne
sentralen er foreløpig kun tenkt til bruk
innenfor konsesjonsområdet, men det vil
kunne være aktuelt å samkjøre flere
områder i et større fjernvarmenett. Dette
avhenger av videre utbygging av bygg og
fremtidige energipriser som evt. vil kunne
gjøre dette lønnsomt.

Utslipp
Biobrensel
Ved bruk av biobrensel som energikilde til
det termiske energibehovet for
Agderparken Vest sikrer kommunen en
miljøvennlig løsning for oppvarming.
Ettersom Agder Energi er i gang med
bygging av en pelletskjel i sin varmesentral
i Parkveien 5 vil et mulig bioalternativ være
å koble seg til denne varmesentralen. Det
vil også være mulig å etablere lokale
varmesentraler eller en nærvarmesentral
basert på biobrensel. Ettersom biobrensel er
å regne som CO2 nøytralt vil disse
løsningene gi tilnærmet null netto utslipp av
CO2.
Selv om biobrensel regnes som CO2
nøytralt slippes det ut en del NOx ved bruk
av biobrensler. Dette er en klimagass og
forårsaker, i likehet med SO2, sur nedbør.
Hvor mye NOx som slippes ut avhenger av
biobrenselet og forbrenningssystemet.
Varmepumpe/Elektrisitet
Varmepumper, uavhengig av energikilde
(vann/luft/jord/spillvarme etc.), drivers av
elektrisitet. Ettersom Norge er en del av et
internasjonalt el-marked kan ikke
varmepumper sees på som CO2 nøytrale.
Selv om norsk elkraft kommer i hovedsak
fra vannkraft, som er meget miljøvennlig og
produserer lite CO2, vil ikke en
varmepumpe kun bruke kraft fra Norge.
Fremtidig utslipp av CO2 forbundet med
eventuelle varmepumpe installasjoner i
Agderparken Vest avhenger av energi- og
effektbehov for området. De samme
prinsippene gjelder for helelektrisk
oppvarming.

Planforslaget

Fossile brensler
Bruk av fossile brensel slik som olje og
gass er svært utbredt til mange forskjellige
formål, og særlig til oppvarming av bygg.
Selv om disse energibærerne har flere
fordeler er det i det siste blitt mer fokus på
miljøaspektet rundt dem. Ettersom både
olje- og gasskjeler slipper ut betraktelige
mengder med CO2 påvirker disse miljøet
negativt. Videre vil SO2 utslipp som særlig
kommer fra forbrenning av olje påvirke
miljøet svært negativt ved blant annet sur
nedbør. Det er derfor gitt antydninger for at
oljekjeler skal fases ut til bruk i
byggoppvarming. Dette vil antagelig bli en
del av de nye tekniske forskriftene
(TEK10).

Videre arbeide/Fremdrift
For å bestemme en endelig energiløsning
for Agder parken Vest må det utføres
Kartlegging av avfallsvarme og
spillvarme (industri/kraftkrevende)
2011-2015
Forprosjekt (2015-2020 , avhengig
av utbygningstakt)
Konsesjonssøknad for fjernvarme
Et forprosjekt bør utføres ca 2 år før
utbygning av området starter.
Nettselskapenes årlige energiplaner vil
kunne overvåke status for utbygging i
området.

Referanser:
[1] Agder Energi, Fjernvarme
[2] Arendal kommune, Ole Andreas
Hopstock
[3] Agder Energi, Jan Gau
[4] Storingsmelding nr.18
”TEK20”
Energi til oppvarmingsbehov reduseres med
60%.
Energi til oppvarming av ventilasjonsluft er
lik TEK07
Energi til teknisk utstyr er lik TEK07
Energi til kjøling økes med 30%
Energi til belysning er lik TEK07
Energi til tappevann er lik TEK07

7.4

Støy

Oppfølgende reguleringsplaner må forholde
seg til retningslinjene for behandling av
støy i arealplansaker, SFT T1442.
Dette gjelder spesielt for boligområde ved
Slottet, og et mindre boligområde helt nord
i planen.
Men støy er også et vurderingstema i
detaljregulering for næringsområder, noe
avhengig av hvilke byggeformål som blir
lagt inn.

7.5

Eierskap

Planprogrammet har følgende formulering i
pkt.6.2.5:
Et av de utløsende behov for planarbeidet
er at kommunen skal ha tilgjengelig areal å
tilby næringsliv som ønsker å etablere seg i
Arendal
Det skal gjøres en vurdering av kommunen
som eiendomsaktør. Hva må til, hvilken
risiko innebærer dette og er det nødvendig?
Det skal gjøres rede for hvordan kommunen
vil sikre:
Kontroll over arealene
Regulere prisen
Tilby tomter til spesielle aktører
uten å bli anklaget i henhold til
EØS-bestemmelsene om
konkurransevridende innblanding.
7.5.1

Forholdet mellom
forvaltning og
eierskap:

Kommunen har både et forvaltningsansvar
og opptrer som eier i forhold til arealbruk:
Kommunen har ansvar og
myndighet for behandling av
arealplaner.
Kommunen har myndighet i
forhold til plan-og bygningsloven
til behandling og godkjenning av
alle typer arealplaner innenfor
kommunen.
Kommunen har også ansvar for
utarbeiding av kommuneplanens
arealdel og områdeplaner, mens
eiendomsaktører (både kommunen
og private) kan utarbeide detaljerte
reguleringsplaner.
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Ny planlov som trådte i kraft
1.07.09 krever også at kommunen
skal utarbeide en planstrategi i hver
valgperiode. I tillegg kan
kommunen kreve utbyggingsavtale
etter godkjent plan og før
utbygging.
Dette innebærer at kommunen har både
myndighet, ansvar og mulighet til å styre
utviklingen i kommunen både når det
gjelder utbygging av privat eide
utbyggingsområder og tilsvarende områder
som er i kommunalt eie. Privat eierskap og
private utbygginger er altså ikke til hinder
for at kommunen kan styre utvikling og
utbygging dersom virkemidlene brukes fullt
ut.
Arendal Bystyre har vedtatt å omorganisere
deler av kommunens eiendomsforvaltning i
et eget KF, og med ansvar for: Kjøp og salg
av arealer og bygninger til boligformål,
sosial boligbygging, FDV-ansvar for egne
boliger, skoler, barnehager, institusjoner
mv. Virksomheten er under oppbygging, og
skal være operativ fra 1.07.2010.
Kommunen har pt. Ikke tilgjengelige
næringsarealer. Fokus på dette området har
prioritet, og ansvaret for dette saksområdet
beholdes derfor som stabsfunksjon. Dette
gir stor nærhet til rådmann og politiske
organer. Planlegging, utbygging, kjøp og
salg av arealer organiseres da som egne
prosjekter.
Kommunen kan også utvikle samarbeide
med private aktører med bakgrunn i
gjeldende rammevedtak for krav om
utbyggingsavtale.

7.5.2

Ulike måter å
organisere
kommunens
eierskapsrolle :

Kommunal enhet:
Arendal kommune er i dag organisert i
resultatenheter underlagt rådmannen, og
med en politisk overbygning tilpasset
enhetsstrukturen.
Enheten rapporterer til rådmannen, og det
tilhørende politiske utvalget styrer
virksomheten. Omfang og innhold i
enhetens virksomhet styres også gjennom
budsjett og handlingsplaner.
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Det kommunale eierskapet kan samles i en
egen enhet som får ansvar for kjøp/salg av
eiendommer, samt planlegging, utvikling
og utbygging av næringsarealer.
Kommunalt foretak (KF):
KF er ikke et selvstendig rettssubjekt, men
en del av kommunen, hjemlet I kapittel 11 I
Kommuneloven. Et KF er dermed underlagt
bystyret som øverste myndighet.
Virksomheten KF’et skal drive fastsettes
gjennom vedtekter som godkjennes av
bystyret. Her fastsettes også de ytre
rammene for foretaket. Både stifting og
oppløsning av KF vedtas av bystyret.
Som en del av kommunen er foretaket
underlagt bystyrets budsjettmyndighet. Det
betyr at de kommunale budsjettene setter
rammer for foretakets virksomhet, og styret
er bundet av bystyrets budsjettvedtak.
Bystyrets styrings-og kontrollmuligheter er
altså flere og mer omfattende for KF enn
for aksjeselskaper, se nedenfor.
KF har en selvstendig stilling i forhold til
kommunens administrasjon. Det innebærer
at rådmannen ikke har instruksjons-eller
omgjøringsmyndighet overfor daglig leder
innenfor styrets myndighetsområde.
Rådmannen skal imidlertid ha anledning til
å uttale seg til saker som skal behandles av
styret og vedtas av bystyret. Rådmannen
kan da også instruere daglig leder om at
iverksettelsen skal vente til bystyret har
behandlet saken.
Aksjeselskap (AS):
Aksjeselskap er regulert i aksjeloven. Et AS
er eget rettsubjekt. Det viktigste trekket ved
AS-formen er at aksjeeierne ikke er
ansvarlig for selskapets forpliktelser ut over
innskutt kapital. Aksjekapitalen i et selskap
må være på minimum kr.100.000,Et aksjeselskap kan ha en eller flere eiere.
Lovgivningen setter ingen grenser for hvem
som kan være aksjeeier. Selskapsformen er
derfor god når det ønskes å ha ulike grupper
av eiere eller legge til rette for at flere, både
fysiske og juridiske personer, kan være
eiere.
Aksjeselskap er en selskapsform som er
særlig innrettet på at selskapet driver sin
virksomhet i et marked. Innretningen av
selskapsformen bygger på den risiko som
slik konkurranseeksponert virksomhet
innebærer.

Planforslaget

Eiermyndighet i et aksjeselskap må utøves
gjennom generalforsamlingen. Dette betyr
at kommunen som aksjeeier ikke kan
intervenere uten at dette skjer i form av en
beslutning fra generalforsamlingen.
I generalforsamlingen kan eierne gjennom
vedtak fastsette rammer og gi nærmere
regler for styret og daglig leder. Det er
generalforsamlingen som velger styret.
Forholdet mellom aksjonærene reguleres
gjerne gjennom aksjonæravtaler som
fastsetter stemmerett, fordeling av
styreplasser, innsynsrett, innskuddsplikt og
forkjøpsrett.
Stiftelser:
Stiftelser er regulert I stiftelsesloven. En
stiftelse skiller seg fra de andre
selskapsformene ved at den ikke har noen
eiere eller deltakere. Stiftelsen er selveiende
og har ikke noe eierorgan. Når stiftelsen
først er opprettet, har stifterne ikke lenger
rådighet over formuesverdien som er
overført stiftelsen.
En stiftelse kan være egnet hvis man ønsker
å skille ut virksomhet og gi full
selvstendighet.
Stiftelsesformen er ikke egnet dersom
kommunen ønsker å styre, ha innflytelse
eller øve kontroll.
Den eneste måten kommunen kan ha
innflytelse etter at stiftelsen er opprettet, er
gjennom valg av medlemmer til styret og
gjennom å sette vilkår for eventuelle
økonomiske tilskudd.
Et eksempel der stiftelsesformen er brukt,
er paraplyorganisasjonen for det regionale
reiselivet.
7.5.3

Hvordan få kontroll
over arealene:

Utgangspunktet når et område skal
planlegges og utvikles som næringsområde
er gjerne (som i Agderparken Vest) at det er
mange eiendommer og mange eiere.
Dette kan gå greit i en planleggings og
utviklingsfase.
Men straks det kommer til utbyggingsfasen,
vil en slik eiendomsstruktur være svært
problematisk. Utbygging av hovedanlegg
vil kreve tillatelse fra alle berørte eiere, og
eiendomsgrenser kan være vanskelige i
forhold til fornuftig inndeling av tomter,
utbyggingsrekkefølge m.m. Dette vil være
tilfelle både når kommunen er utbygger og
når det er private utbyggere.

I et så stort område som Agderparken vest
utgjør, bør kommunen også vurdere om en
skal være aktør bare på prioriterte deler av
utbyggingsområdet, og i tillegg til
samarbeide med private, eller la private ha
ansvar for delområder.
Situasjonen vil naturligvis være en helt
annen dersom kommunen eller en enkelt
utbygger erverver hele området.
Det vanlige i mange kommuner er derfor at
kommunen er en aktiv aktør for å sikre
arealer til fremtidige utbyggingsområder,
og spesielt næringsarealer. Ofte sikrer
kommunen seg eiendommer gjennom
forhandlinger og frivillig salg. Men
kommunen har også i visse tilfeller adgang
til å bruke ekspropriasjon.
Hvordan kommunen organiserer dette
arbeidet, vil ha betydning for om
kommunen har tilstrekkelig fokus, tyngde
og økonomi mot dette saksfeltet. Valg av
organisering og/eller selskapsform kommer
her inn som et vesentlig moment.

7.5.4

Hvordan regulere
prisen:

Dersom kommunen står som eier av et
område, og samtidig står for utbygging av
hovedanlegg og infrastruktur til og i
området, har selvsagt kommunen også
mulighet for å regulere prisen på tomtene.

Dersom områdene eies av private
utbyggere, vil kommunen i liten grad ha
påvirkning på prisnivået. Dette vil da
normalt styres av rent markedsmessige
prinsipper. Jfr. dog regler fastsatt i
konkurranselovgivningen om beregning av
priser mv.
Men målet trenger ikke å være at
kommunen eier alle næringsområder som
skal utvikles. Det vil være rom for både
kommunen og private aktører, men
kommunen må være en stor aktør, eier og
tilrettelegger for å ha innflytelse på
prisnivået.
7.5.5

Tomter til spesielle
aktører i forhold til
EØS-reglene

Kjøp og salg av eiendommer er ikke
underlagt Lov om anskaffelser og
tilhørende forskrifter.
Med bakgrunn i eget EØS direktiv om
konkurranse, er det vedtatt lov og forskrift
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som omfatter regler hva gjelder det
offentliges salg av næringseiendommer, og
regler knyttet til idrag til infrastruktur.
Som hovedregel er det ikke tillatt å selge
næringseiendom til lavere pris enn
markedspris; til foretak, grupper av foretak
eller bransjer i den hensikt å gi noen
preferanse. Dette anses som
konkurransevridning i lovens forstand. Det
kan dog gjennomføres salg til lavere pris
dersom forskriftens bestemmelser
etterleves. Forskjell mellom salgspris og
markedspris er å anse som tilskudd, og skal
i slike saker behandles etter særskilte
bestemmelser fastsatt ved forskrift.
Bestemmelsene blir ytterligere utdypet og
gjennomgått i kommunens egen utredning
om ”Utbyggingsstrategi-kommunens rolle”,
og som blir politisk behandlet parallelt med
forslag til kommunedelplan.

7.5.6

Anbefaling av
organisering/selskaps
form:

Siden kommunen har et eget arbeid på gang
om organisering/selskapsform, er det ikke
naturlig å komme med en anbefaling i dette
dokumentet.
Valg av selskapsform kan også være
avhengig av andre forhold som Bystyret
ønsker å vurdere. For eksempel ønsket
styring/medvirkning, kapitaltilgang/risiko,
fristilling fra kommunal
økonomi/samarbeide med andre o.s.v.
Kommunen arbeider også som nevnt med
en egen utredning om ”Utbyggingsstrategikommunens rolle” hvor slike tilstøtende
problemstillinger blir belyst. Gjennom
denne saken er det anturlig å ta endelig
stilling til organsisering/selskapsform.

7.6

Universell
utforming

Universell utforming på dette plannivået vil
være begrenset til føringer og retningslinjer.
Universell utforming er mer fokusert de
senere årene, og det er en allmenn
oppfatning at det er samfunnsøkonomisk
lønnsomt å legge til rette for dette ved all
planlegging og utbygging.
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Dette kommer til uttrykk i
Miljøverndepartementets veileder 25.05.09
om universell utforming. Videre er det
nedfelt i planlov som trådte i kraft 1.07.09,
og det vil bli forsterket i byggesaksdelen til
ny plan-og bygningslov med ny teknisk
forskrift som trolig trer i kraft i løpet av
2010.
I planen er dette ivaretatt i de generelle
planbestemmelsene.

Konsekvenser

8 Konsekvenser
8.1

Metode

Metodikken i Statens vegvesens Håndbok
140/1/ om konsekvensanalyser er lagt til
grunn for de ikke-prissatte konsekvensene,
se beskrivelse under. Metodene er utdypet
under hvert deltema i Metode vedlegget.
For risiko og sårbarhet og for temaet
næringsliv vises det til metodebekrivelsen i
disse delkapitlene.
8.1.1

Ikke-prissatte
konsekvenser

De ikke-prissatte konsekvensene er vurdert
ved at enhetlige områder gis en verdi på
skalaen liten-middels-stor verdi og

Figur 8-1:

omfanget av forventede virkninger av
tiltaket på skalaen fra stort negativt til stort
positivt omfang. Kombinasjonen av verdi
og omfang gir så konsekvens.
Konsekvensen angis på en ni-delt skala fra
meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til
meget stor negativ konsekvens (– – – –).
Skalaen er avpasset mellom temaene slik at
middels negativ konsekvens innen et tema
skal tillegges samme betydning som
middels negativ for et annet tema. Skalaen
er videre kalibrert mot en nasjonal eller
regional målestokk og tilpasses ikke det
enkelte prosjekt. Forhold som oppleves
sjeldne lokalt, kan dermed vurderes som
mer vanlige regionalt eller nasjonalt.

Konsekvensvifta fra håndbok 140
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Avbøtende tiltak
Kommunedelplanen for Stoa-Bråstad-Selde
er endret og optimalisert en rekke ganger
gjennom planprosessen for å få til bedre
løsninger for ulike interesser. Disse
tiltakene er en del av planforslaget. I tillegg
kan det for enkelte tema være omtalt tiltak
utover det som inngår i planforslaget som er
gunstig for temaet isolert, men som enten
har negative konsekvenser for andre tema
eller der kostnadene ikke står i forhold til
oppnådd fordel. Disse tiltakene inngår
derfor ikke i planforslaget, men er omtalt
som avbøtende tiltak.
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8.2

Landskapsbilde

8.2.1 Metode
I Håndbok 140 er landskapsbilde definert
som:
Landskap er et område som er formet
under påvirkning fra og samspill
mellom naturlig og menneskelige
faktorer. Byen er i denne betydning
en type landskap. Begrepene landskapsbilde og bybilde brukes i denne
sammenhengen om de visuelle
omgivelsene.
I DN håndbok 23-2003 er grønnstruktur
definert som:
Grønnstruktur er veven av mer eller
mindre sammenhengende, store og
små naturpregede områder i byer og
tettsteder.
For nærmere beskrivelse av metodebruk, jf.
Metode vedlegget.
8.2.2 Planprogram
Planprogrammet spesifiserer følgende for
temaet landskapsbilde:
Metode
Metodikken i Statens vegvesens håndbok
140 om konsekvensanalyser legges til
grunn for kartlegging og systematisering av
verdiene i området.
Konsekvensen måles i forhold hvordan
tiltaket anses å kunne tilpasses landskapet.

Det skal illustreres virkninger av store bygg
ulike steder i planområdet.

8.2.1

Dagens situasjon.

Landskapsverdier - grønnstruktur
Stoa-området er typisk landskap for
regionen, med kupert terreng og tett
blandingsskog, myrer og grøfter. I tillegg
finnes kulturlandskap og rester av
kulturlandskap med tilhørende veier og
bygninger.
Gjennom området krysser større kraftlinjer.
Jernbanelinja fra Arendal til Nelaug deler
området i to ved Bråstad gruver.
Gjennom området krysser flere veier, både
større veier som E18 og Rv42, og mindre
lokale veier.
Skog- og naturområdene har en del tekniske
inngrep i form av driftsveier for skogbruk,
og noe massedeponier for gravemasser.
Området har litt spredt boligbebyggelse,
spesielt i Slotteveien.
Planområdet omfatter også arealer på
østsiden av E18, ved Seldal/Rønningen.
Området grenser inntil handels- og
industriområdet på Stoa.
De enkelte landskapselementer har ulik
virkning på landskapsbilde og
landskapsopplevelse.
Som grunnlag for verdisettingen av
landskapsbildet er det utarbeidet et temakart
”registreringskart landskapsbilde”. Dette er
en registrering og en verdivurdering av
grønnstrukturen i planens influensområde.

Influensområde
Influensområdet et begrenset til
planområdet og områder i 1-2 km avstand
rundt der tiltaket kan bli synlig, jfr.
temakart ”landskapsverdier”.
Program
Det skal utarbeides en landskapsbeskrivelse
av planområdet. Beskrivelsen skal dele
området i enhetlige områder. Beskrivelsen
skal redegjøre for:
Områdets kvaliteter
Områder som bør bevares
Føringer innen utbyggingsområder
Prinsipper for lokalisering av stor
flate tomter i småkupert terreng
Ev. begrensinger i byggehøyder
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Figur 8-2: Registreringskart landskapsbilde
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Registreringskart landskapsbilde viser at de
store og viktige områder i grønnstrukturen
ligger delvis inntil og delvis utenfor
planområdet. Det viser også at det i dag er
en sammenhengende grønnstruktur i
området.
8.2.2

Landskapsbilde

Viktige toppunkter
Kategori: Landformer/terrengformer
De høyeste toppene er markerte landformer
som former landskapets silhuetter. Dette er
Maurefjell, Haugåsen, Blokkeheia,
Verpåsen og Høyheia.
På Maurefjell er et større høydeparti med
skog og myrer. Området er tett og har
begrenset utsikt.
Blokkheia har åpen blandingsskog og er
godt tilgjengelig og har bra utsikt.
På Høyheia finnes både tett og lys skog
med tilhørende grøfter og driftsveier. Her er
noe utsikt.
Verpåsen har mange likheter med Høyheia,
med tett skog og noe utsikt.
Verdi
De høyeste toppene er silhuetter i
landskapet og vurderes i denne
sammenheng som enhetlige. Bygging og
større terrenginngrep på toppene er i
landskapssammenheng lite ønskelig.
Viktige topp-punkter er vurdert som
områder med middels-stor verdi.
Liten Middels Stor

Landskapsrom
Kategori: Landformer/terrengformer
Landskapet oppleves som rom, og ulike
landskapselementer deler inn og former
landskapsrommene. Det kan være skrenter,
fjell og tett vegetasjon som landskapets
vegger, sletter og vann som landskapets
gulv. Landskapsrom kan være store og små,
tette og åpne.
Planområdet har mange små landskapsrom.
I overordnet sammenheng har vi registrert
de store landskapsrommene utenfor
planområdet. Det er landskapet som former
Sørsvann, landskapet som former Soletjenn

og landskapet som former daldraget langs
Lille-elv.
Overordede landskapsrom er vurdert som
stor verdi
Liten Middels Stor

Kulturlandskap
Kategori: Landformer/terrengformer
I området er det kulturlandskap både som
landbrukets kulturlandskap med
driftsbygninger og boliger og kulturlandskap med spredt boligbebyggelse.
Ved Nygårdshaven er et større anlegg med
drivhus/gartneri (landbruk).
Bråstad skole ligger ved Rv 42 helt nord i
området.
Bebyggelse for øvrig ligger på utsiden av
planområdet, men grenser tett inntil. Dette
gjelder både boligene i Slotteveien og
næringsområdet Stoa Vest.
Landbrukets kulturlandskap har liten verdi i
matproduksjon, men er innholdsrikt på
opplevelser. Kulturlandskapsområdene
finner vi ved Haugåsdalen, Slottet/
Slotteveien, Slåttene, Vika (rester),
Sørsvatn, Nygårdshaven og Sagmyr/
Ospelunden.
På østsiden av E18 ligger et større
kulturlandskapsområde ved Seldal/
Rønningen.
Verdi
Kulturlandskapet i området har begrenset
verdi i matproduksjon, og har først og
fremst verdi for spredt bosetting, for
landskapsopplevelse og som
kulturformidler om tidligere driftsformer.
Kulturlandskapsområdene vurderes i denne
sammenheng som enhetlige og med lik
verdi.
Kulturlandskap er samlet vurdert som
områder med middels-stor verdi.
Liten Middels Stor

Vegetasjon
Det er først og fremst skog i planområdet
med tilhørende myrer og grøfter. Skogen er
variert og til dels tettvokst, og er typisk for
landsdelen.
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Det er gjennomført biologisk mangfold
kartlegging, og det henvises til tema
Naturmiljø.
De store skogområdene er som
landskapsbilde typisk for regionen og er
vurdert som middels verdi
Liten Middels Stor

Vann
Innenfor planområdet er det noen mindre
tjern, med Slottetjenn og Bergtjenn som de
største. Det er flere små bekker i området.
Området grenser til Sørsvann på østsiden,
og til Lilleelv på vestsiden.
Området berører flere nedslagsfelt, og tiltak
i planområdet vil berøre nedslagsfeltene.
Det henvises også til tema Naturmiljø.
Vannene er som landskapsbilde vurdert
som stor verdi
Liten Middels Stor
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Grønnstruktur
Fra kommuneplan og fra
Grønnstrukturrapport har vi hentet
informasjon om områdets grønnstruktur.
Her er grønnkorridoren langs Lille-elv og
friområdet rundt Sørsvann de viktigste.
Selv om disse arealene ligger utenfor
planområdet, vil planens grensesoner
påvirke opplevelsen av landskapsbilde og
grønnstruktur. Dette er arealer som i
overordnet plan (kommuneplan) er definert
som viktig, og som på lang sikt skal fremstå
som grønne og uberørte.
Grønnstrukturen er vurdert som stor verdi
Liten Middels Stor

Konsekvenser

Figur 8-3: Verdikart landskapsbilde
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8.2.3

stor negativ konsekvens

Konsekvenser

Stort
negativt

Viktige toppunkter
De høyeste toppene er silhuetter i
landskapet. Bygging og større
terrenginngrep på toppene frarådes. Planen
har ikke byggeområder på de viktigste
toppene, og samlet omfang og konsekvens
vurderes som middels negativ konsekvens.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Landskapsrom
Planområdet har mange små landskapsrom
som inngår i grønnstrukturen. Planen kan i
liten gradta hensyn til landskapets små rom
og formasjoner.
Landskapsrommene i overordnet
sammenheng er utenfor planområdet, og er
ikke berørt.
Samlet omfang og konsekvens vurderes
som middels negativ konsekvens for
landskapsbildet
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Kulturlandskap
Kulturlandskapet i området har beskjeden
verdi i matproduksjon, men er viktig for
spredte boliger, landskapsopplevelse og
kulturformidling, Landbrukets kulturlandskap inngår som viktig del av
grønnstrukturen.
Planen viser omfattende anlegg med vei og
jernbane gjennom kulturlandskapet ved
Slåttene/Vika, og omfang og konsekvens
vurderes som
stor negativ konsekvens for
landskapsbildet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Vann
Planen viser at vannene ikke er direkte
berørt av byggeområdene. Utbyggingen vil
likevel berøre nedslagsfelter i form av
endret avrenning til vann, bekker og
myrområder.
Det henvises videre til tema Naturmiljø.
Løsninger med lokal overvannshåndtering
fra veier, plasser og bygninger anbefales for
å beholde så mye av overflatevannet som
mulig innenfor området.
Omfang og konsekvens ut fra
landskapsverdier vurderes som
stor negativ konsekvens
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Grønnstruktur
Grønnkorridoren langs Lille-elv og
friområdet rundt Sørsvann er de viktige
grønnstrukturverdiene i tillegg til
tverrforbindelsen i kulturlandskapet ved
Slåttene/Vika. Denne tverrforbindelsen
mellom Sørsvann og Lilleelv er i planen
brutt av vei og jernbane.
Grøntsonen rundt Soletjenn er liten på
østsiden av vannet, med veianlegg og
byggeområder inntil.
Omfang og konsekvens for grønnstrukturen
vurderes som Stor negativ konsekvens
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Stort
positivt

Vegetasjon
Skogen er variert og tettvokst, og er typisk
for landsdelen.
Store skogområder vil bli de framtidige
byggeområdene, og omfang og konsekvens
vurderes som
38

Middels
negativt

8.2.4 Oppsummering
Konsekvensene for landskap og friluftsliv
er oppsummert i Tabell 8-3. De største
negartive konsekvensene er knyttet til
oppdeling (fragmentering) av
grønnstrukturen.
De største negative enkeltinngrep er vei og
jernbane som deler grønnkorridoren

Konsekvenser

mellom Sørsvann og Lille-elv.
Byggeområder og veier bør også
legges i større avstand fra Soletjenn
for å bevare det grønne
landskapsrommet.
Samlet vurderes planforslaget å ha
stor negativ konsekvens (– – –) for
landskapsbilde.

Tabell 8-1:Oppsummering av konsekvenser
for landskap
Delområde

Verdi etter
H140

Omfang

Konsekvens

Viktige topper

Middels til
stor

Lite negativt

–

Landskapsrom

Stor

Lite negativt

–

Kulturlandskap

Middels til
stor

Stort
negativt
Stort
negativt
Stort
negativt
Stort
negativt

––-

8.2.5 Avbøtende tiltak
––Vegetasjon
Middels
Grønnkorridoren mellom Sørsvann
––Vann
Stor
og Lille-elv bør ikke brytes av med
vei og bane. Planskilte kryssinger,
Grønnstruktur
Stor
––viltoverganger og stor vekt på
landskapsutforming er et minimum
Samlet konsekvens er stor negativ
––som må ivaretas gjennom den videre
planleggingen.
Det bør i forbindelse med
8.2.6 Oppfølgende
planforslaget tilrettelegges for enkel
undersøkelser
adkomst til de grønne områdene, med stier
Det
er
ikke
registrert behov for oppfølgende
og P-plasser jfr. Tema friluftsliv.
undersøkelser for dette temaet.
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8.3

Nærmiljø og
friluftsliv

8.3.1 Metode
I metodikken i håndbok 140 defineres
nærmiljø og friluftsliv slik:
Nærmiljø defineres som menneskers
daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet
i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse.
Begge disse definisjonene beskriver
opphold og fysisk aktivitet i friluft
knyttet til bolig- og tettstedsnære
uteområder, byrom, parker og
friluftsområder.
For nærmere beskrivelse av metodebruk, jf.
Metode vedlegget.
8.3.2 Planprogram
Planprogrammet spesifiserer følgende for
temaet nærmiljø og friluftsliv:
Metode
Metodikken i Statens vegvesens håndbok
140 om konsekvensanalyser legges til grunn
for kartlegging og systematisering av
verdiene i området.
Kartleggingen skal baseres på foreliggende
kunnskap og samtaler med representanter
for ulike brukergrupper.
Konsekvensen skal vurderes ut fra de tap av
verdier eller endringer av bruk og
tilgjengelighet som tiltaket vil medføre og
hvilken grad alternativer finnes.
Influensområde
Influensområdet er begrenset til
planområdet og bomiljøer i randsonen
rundt, samt den delen av Lilleelva som
ligger langs planområdet.
Program
Bomiljøene innen planområdet og i
randsonen skal beskrives med hensyn til
størrelse, skolevei og bruk av planområdet.
Bruken av planområdet til friluftsliv
(turgåing, idrett, trening, bading,
fritidsfiske, jakt) skal beskrives. Friluftsliv i
tilknytning til Lilleelva skal behandles
særskilt.
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I den grad planen åpner for nye
boligområder, skal disse vurderes mhp:
Tilgjengelighet til servicefunksjoner (skole, barnehage, idrettsanlegg, butikk,
kollektivnett)
Trafikksikker atkomst
Egnethet (sol, helning, infrastruktur)
Støy fra nærliggende aktiviteter som drives i dag
Konsekvensen skal vurderes i forhold til
faktiske endringer og måloppnåelse i
forhold til overordnede kommunale planer.
8.3.3

Dagens situasjon.
verdier

Befolkning
Influensområdet berører de fire
grunnkretsene Omholt (4306), Solberg
(4202), Bie (4203) og Asdal/Vrengen
(4204). Ved folke og boligtellingen i 2001
var det i alt 3 556 innbyggere i dette
området, fordelt på 1 435 husstander.
Arendal kommune hadde på det tidspunkt
39 537 innbyggere. Pr. 1.1 2009 hadde
folketallet i Arendal økt til 41 241. en del
av befolkningsveksten har skjedd i de
berørte grunnkretsene, for eksempel
gjennom utbyggingen i Østsensbulia.
I selve planområdet er det et begrenset
antall innbyggere. Det er 16 registrerte
bolighus innenfor området, og med
gjennomsnittlig antall beboere pr husstand
som i de berørte grunnkretsene for øvrig vil
dette tilsvare om lag 40 personer.
Spørreundersøkelse om bruk av
friluftsområder
Bruk av de ulike delområdene er undersøkt
gjennom en spørreundersøkelse til lag og
foreninger med tilknytning til influensområdet, som for eksempel idrettslag, velforeninger, speiderforeninger, historielag
m.v. I tillegg har undersøkelsen gått ut til
skoler og barnehager som ligger i nærheten
av influensområdet. Til sammen er
undersøkelsen sendt ut i 50 eksemplarer, og
det kom inn 19 svar.
I spørreskjemaet er det lagt opp til at skoler,
barnehager, lag og foreninger bør anslå
bruk ut fra hvor ofte områdene brukes til
organiserte aktiviteter, mens velforeninger/

Konsekvenser

til,
hvordan respondentene ser på
framtidig bruk av området,
sammenliknet med i dag
hvilke andre områder (utenfor
influensområdet) som brukes

grendelag bør prøve å anslå hvor ofte en
gjennomsnittlig bruker fra deres
nærmiljø/ bomiljø bruker området.
Denne spørsmålsstillingen gir ikke helt
sammenlignbare tall mellom de ulike
typene respondenter, og undersøkelsen
er heller ikke ment å gi eksakte svar på
hvor mye de ulike områdene er brukt.
Den får imidlertid fram relative
forskjeller mellom områdene, og gir et
inntrykk av hvilken bruk det er av de
forskjellige.

Resultater fra undersøkelsen
Tabell 8-2 viser antall besvarelser i de ulike
kategoriene for bruk for hvert delområde.
Den registrerte bruken av områdene
gjenspeiler at tyngden av respondentene har
adresse i eller rundt influensområdet. I figur
8-4 er det vist en rangering av områdene
etter bruksindeks.
Delområdet Blokkeheia-HaugåsenMaurefjell kommer ut som det mest brukte

I tillegg til spørsmål om hvor ofte områdene
brukes, inneholder spørreskjemaet spørsmål
om:
hvilke kvaliteter som oppleves som
viktige innenfor delområdene,
hvilke aktiviteter områdene brukes

området. 53% av de som har svart
oppgir at dette området brukes minst en
gang pr måned. Deretter kommer

2

Sørsvann

2

3

2

Blokkeheia-Haugåsen-Maurefjell

1

Stampefoss-Høiheia-Sørsvann
Lilleelvvassdraget fra Stampefoss til Øvre
Sagvann
Lilleelvvassdraget fra Bråstadtjern og
oppover
Arendal vest – området rundt Kjenna
Områder ved Longumvannet og
Krakstadvannet

1

Andre områder langs sjøen

54

9

12

63

3

10

40

3

1

1

1

5

11

48

2

1

1

2

6

23

1

1

3

8

34

6

21

2

7

30

2

7

25

1

1
3

2

1

3

1

3

1

1

1

1

1

Områder i tettbebyggelsen
Båtliv i skjærgården

14

2

1

3

1

5

25

1

1

2

6

24

5

8

38

2

6

27

4

19

1

1

2

1

1

1

3

3

1

1

2

8

31

2

1

1

3

10

39

3

4

21

3

8

33

3

5

24

Varden (Myra-Bråstad)

Hove-Spornes-Botne-området

6

1
1

Arendal idrettspark (Myra)

Hisøy

55

2

3

1

14

1

Skogområdene Seljåsen - Smedplassen

Arendal øst, fra Bjørnebo til Molandsvannet
Lunderød idrettspark og lysløype ved Asdal
- Lunderød

7

3

1

Områder ved Assævannet
Arendal nord med løypenettet omkring
Granestua

Bruksindeks
(ant.svar x
poeng)

2

Sum antall
positive svar

3 – 6 ganger i
året (3 poeng)

3

1-2 ganger i
måneden (5
poeng)
Oftere enn 2
ganger i
måneden (6
poeng)

1-2 ganger i året
(2 poeng)

Åsbieskogen

Område

7-12 ganger i
året (4 poeng)

Sjeldnere enn 1
gang hvert år
(1 poeng)

Tabell 8-2: Antall besvarelser i hver kategori for bruk for ulike områder. Totalt antall
besvarelser N=19. Bruken av områdene er oppsummert i en bruksindeks, der en besvarelse i
kategorien med minst bruk gir ett poeng, og en besvarelse i kategorien med mest bruk gir seks
poeng

1
3

1
2

1
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områdene Åsbieskogen, Sørsvann og
nedre del av Lilleelvvassdraget.
Høyheia (området mellom Stampefoss
og Sørsvann) og lysløypa i området
rundt Lunderød idrettspark er mye
brukte områder. Alle disse områdene
kan karakteriseres som nærturområder.

områder brukes mer jevnt året rundt.

Av områder med noe mer regional karakter
er Kjenna i Arendal vest og området HoveSpornes-Botne på Tromøy mest brukt av
respondentene. Sitnevnte område og øvrige
områder i skjærgården kjennetegnes ved
hyppig bruk om sommeren, mens øvrige

Figur 8-4: Bruk av friluftsområdene rangert etter bruksindeks.

Figur 8-5: Prosentandel av besvarelsene som oppgir bruk av et område minst en gang pr måned.
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Bebygde områder
Østensbulia
Kategori: Boligområde
Østensbulia er et forholdsvis nytt boligfelt,
deler av området er fremdeles under
utbygging. Pr. i dag er det snaut 60
boenheter i området. Feltet består primært
av eneboliger og noen flermannsboliger/rekkehus. Jehovas vitner har
forsamlingshus i området, nede ved fv. 176
Østensbulia høre til Myra skolekrets. Myra
skole ligger snaut 2 km mot øst, langs fv.
176. Det er gang- og sykkelveg på
strekningen.
Nærmeste service- og handelstilbud ligger
på Stoa, 0.5 – 1 km unna. Det er planskilt
kryssing under rv. 42 og gang- og
sykkelveg langs rv. 42 ned til
Sørsvannsveien.
Arendal idrettspark ligger om lag 1 km
unna langs fv,. 176.
Området har god tilgang på
nærfriluftsområder i Seljåsen og
Blokkeheia og innover Heidalsplatået.
Verdi
Delområdet er forholdsvis lite, med middels
tetthet. Det er akseptable avstander til de
fleste servicetilbud og god tilgang til
friluftsområder. Delområdet vurderes å ha
middels verdi.
Liten Middels Stor

huset, og barnehager har etter metodikken
stor verdi.
Liten Middels Stor

Vrengen-Bausplass
Kategori: Boligområde
Vrengen-Bausplass-området på Bjorbekk
grenser inn mot den delen av planområdet
som ligger sør for E18 (Seldal).
Delområdet inngår i den sammenhengende
tettbebyggelsen vest for Arendal sentrum
og har variert bebyggelse med middels og
delvis høy tetthet. Her ligger også en
barnevernsinstitusjon og Øyestad
menighetsbarnehage, som er en privat
barnehage med 18 plasser.
Delområdet har kort avstand til sjøen og til
nærfriluftsområder i Åsbieskogen/
Seldalskogen. Området sogner til Asdal
skole, om lag 1 km lenger vest (utenfor
influensområdet). Like ved skolen ligger
også Lunderød idrettspark og lysløype.
Bjorbekk kirke ligger om lag 500 m mot
nordvest, mellom Sørsvannsveien og E18.
Verdi
Delområdet inngår i den sammenhengende
tettstedsbebyggelsen i Arendal vest , og har
middels, dels middels til stor, tetthet. Det er
forholdsvis kort avstand til de fleste
servicetilbud og god tilgang til sjøen og
friluftsområder. Delområdet vurderes å ha
middels til stor verdi.
Liten Middels Stor

Gamle Bråstad skole
Kategori: Funksjonsblandede og andre
bebygde områder
Gamle Bråstad skole ble nedlagt i 2000, og
er nå overtatt av Bråstad Nærmiljøutvalg,
Bråstad bedehus og Bråstad Misjonshus.
Bråstadhuset er nå i bruk som velhus og
barnehage. Bråstad barnehage er en
heldagsbarnehage med om lag 30 barn.
Huset brukes ellers som møtelokale for
ulike lag og foreninger, og en
speidergruppe har også sin base her.
Utearealene har lekeplass og
nærmiljøanlegg som ballplass,
sandvolleyballbane og akebakke.
Verdi
Bråstadhuset er en viktig møteplass i
nærmiljøet. Bråstad barnehage holder til i

Askedalen
Kategori: Funksjonsblandede og andre
bebygde områder
Delområdet mellom Sørsvannsveien og E18
er et skogområde med spredt landbruks- og
boligbebyggelse. Her ligger også en større
transformatorstasjon. Helt vest i området
ligger Bjorbekk kirke og tilhørende
kirkegård, se egen omtale.
Verdi
Beliggenheten mellom veiene gjør området
lite attraktivt som nærfriluftsområde, og
tettheten av boliger er lav.
Delområdet vurderes å liten verdi.
Liten Middels Stor
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Figur 8-6: Registreringskart nærmiljø og friluftsliv
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Figur 8-8: Enebolig ved Skredderplassen
Figur 8-7: Bjorbekk kirke. Foto: Karl
Ragnar Gjertsen.
Bjorbekk kirke
Kategori: Offentlige eller felles uteområder,
møtesteder
Bjorbekk kirke er en gammel trekirke fra
1884, med 970 plasser. Kirken og
kirkegården rundt er et viktig
identitetsskapende element i nærmiljøet, og
en viktig møteplass for brukerne.

Figur 8-9: Fra Bryggeriveien ned mot Stoa
vest

Verdi
Kirken og kirkegården rundt vurderes å ha
stor verdi.
Liten Middels Stor

Stoa nord for E18
Kategori: Funksjonsblandede og andre
bebygde områder
Stoa nord for E18 har de siste årene fått et
bredt handels– og servicetilbud. Det er
hovedsakelig større butikker med krav til
gode parkeringsforhold som er etablert her,
men man finner også kafeer, frisører etc.
Deler av området har industri-, verkstedog lagervirksomhet, og det er også en del
kontorer her.
Mellom Stoa vest og Sørsvann, ved
Skredderplassen/Einerhaugen ligger også
noen få eneboliger.
Delområdet har få felles uteområder eller

møteplasser, og tilretteleggingen for

Figur 8-10: Stoa senter, som ligger like
nord for E18
gående og syklende er mangelfull.
Verdi
Delområdet Stoa nord for E18 har handelsog industrivirksomhet med liten til middels
besøkstetthet og gir et tilbud både for
tilreisende og for nærmiljøet. Området
mangler uteområder og møteplasser og er
lite tilrettelagt for brukergrupper uten egn
bil. Området har liten til middels verdi.

Figur 8-11: Den nye senterbebyggelsen på Stoa vest
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Liten Middels Stor

Området har liten verdi.
Liten Middels Stor

Stoa sør for E18
Kategori: Funksjonsblandede og andre
bebygde områder
Delområdet Stoa sør for E18 er et
næringsområde med variert sammensetning
av ulike virksomheter. Det er i hovedsak
virksomhet med stort arealbehov og lav
besøksintensitet som holder til her, som for
eksempel en rekke verksteder og annen
bilrelatert virksomhet, båtforhandlere,
møbel- og interiørforretninger og en del
små og mellomstore kontorvirksomheter.
Området inneholder også bingohall og
treningssenter.
Området er bilbasert og lite tilrettelagt for
gående og syklende. Det er heller ikke
busstrase på denne siden av E18.
Verdi
Delområdet Stoa sør for E18 har
hovedsakelig handels- og industrivirksomhet med liten besøkstetthet og få

tilbud med betydning for nærmiljøet.

Figur 8-12: Fra øvre del av området sør for
E18, Industritoppen

Bråstad gruver
Kategori: Funksjonsblandede og andre
bebygde områder
Bråstad gruver ligger på vestsiden av Stoa
vest, like nord for Sørsvann. Gruveområdet
bærer preg av å ha ligget brakk i lang tid,
og benyttes nå delvis som lager for grus og
steinmasser.
Verdi
Gruveområdet har slik det ligger i dag
ingen betydning for nærmiljøet. Delområdet
har liten verdi.
Liten Middels Stor

Veg- og stinett for gående og
syklende
Det er gang- og sykkelveg langs rv. 42 fra
Sørsvannsveien og oppover mot
Assævannet nord for planområdet. Ved
krysset med fv. 176 er det planskilt
kryssing av rv. 42 til Østensbulia og også
gang- og sykkelveg videre til Myra. Fra
Stoa er det gang- og sykkelveg langs
Sørsvannsveien vestover mot Bjorbekk. Det
mangler en god gang- og sykkelforbindelse
mot sentrum. Internt på Stoa er vegnettet
dårlig tilrettelagt for gående og syklende.
Verdi
Gang- og sykkelvegnettet omfatter lange
strekninger inn og ut av influensområdet,
men forbindelsen til sentrum er dårlig.
Forbindelsen østover mot Myra skole er
viktig for barn og unge og gis middels
verdi. Øvrige strekninger vurderes å ha
liten til middels verdi.
Liten Middels Stor

Figur 8-13: Møbelforretning og båtutstyrsforretning i nedre del av området sør for
E18
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Figur 8-15: Bergtjern

bruker særlig områdene ved Bråstadhuset,
Haugåsdalstjern og Soletjern, der det også
har vært større arrangementer for
speiderkretsen. Øyestad IF har
orienteringskart som dekker området.
Daletjern og Haugåsdalstjenn brukes til
stangfiske, blant annet etter karpe og suter.
Det drives også jakt i området.
Verdi
Til tross for lite tilrettelegging er
Blokkeheia er et område som er svært mye
brukt av beboere i nærområdene.
Delområdet har mange kvaliteter som
nærturområde, og ligger også gunstig til i
forhold til ytterligere utbygging i vestlige
deler av Myra-Bråstad-området. Delområdet vurderes å ha middels verdi.
Liten Middels Stor

Figur 8-16: Fra kulturlandskapet ved
Blokken

Figur 8-14:Gang- og sykkelveg og
undergang under rv. 42 ved Østensbulia
Friluftsområder, offentlige og felles
uteområder
Blokkeheia
Kategori: Friluftsområde
Blokkeheia og Haugåsen omfatter området
fra jernbanen og nordover forbi Bråstad
skole, og avgrenses i nordvest av vegen
Bråstadlina. Området har et godt nettverk
av gamle stier, og er mye brukt som
nærturområde for beboerne i områdene
rundt. Kulturminner i form av gamle og
veger og steingjerder, samt rester etter
gruver og skjerp, gir opplevelsesverdi.
Barnehagen som har base i Bråstadhuset
har flere leir-/ aktivitetsplasser i området
rundt barnehagen. Bråstad speidergruppe

Maurefjell
Kategori: Friluftsområde
Maurefjell er skogområdet fra Bråstadlina
til Lilleelvvassdraget, avgrenset av
jernbanen i sør og rv. 42 i nord. Det er
spredt gårdsbebyggelse ved Mauretangen i
nord og Sagenes i sør og partier med dyrket
mark langs vassdraget i vest.
Lillelvvassdraget er et vernet vassdrag.
Besvarelsene fra spørreundersøkelsen viser
at dette delområdet brukes mindre enn
Blokkeheia-området på østsiden av
Bråstadlina, selv om det terreng- og
naturmessig har mange av de samme
kvalitetene Området har noe et mindre
omfattende stinett enn Blokkeheia, men det
er sti langs vassdraget oppover.
Forskjellene i bruk kan skyldes flere
forhold, blant annet at det er færre bosatte i
nærområdet rundt dette delområdet enn ved
Blokkeheia.
Verdi
Området er lite til moderat brukt som
nærturområde. Flere høydedrag og vassdraget gir opplevelsesverdi. Delområdet
vurderes å ha liten til middels verdi.
Liten Middels Stor
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Sørsvann
Kategori: Friluftsområde

Sørsvann ligger lett tilgjengelig på Stoa
like inntil Sørsvannsveien. Her er det også
utfartsparkeringsplass like ved rundkjøringen i krysset SørsvannsveienÅsbieveien. I tillegg er det en mindre
parkering ved badeplassen noe lenger øst.

men preges delvis av nærhet til bebyggelse
og veier i øst. Delområdet Sørsvann
vurderes å ha middels til stor verdi.
Liten Middels Stor

Vannet brukes en del som utfluktsmål for
skoler og barnehager.
Det er tilrettelagt badeplass med stupebrett
og en rekke stier ned til og i området rundt
vannet. Det er både sandstrand og enkelte
partier med fjell/svaberg her, og området
passer således for flere brukergrupper.
Delvis er det tilrettelagt også for
rullestolbrukere. Det er også bord, benker
og toalett i tilknytning til badeplassen.
Området rundt Sørsvann er avsatt som
friområde i kommuneplanen.
Verdi
Sørsvann er et mye brukt område både
sommerstid og i perioder vinterstid.
Området er tilrettelagt for mange uliek
brukergrupper og har god tilgjengelighet,

Høyheia
Kategori: Friluftsområde
Delområdet Høyheia omfatter her området
fra Ospelunden nordover over Høyheia i
vest og Verpåsen i øst og videre til området
mellom Sørsvann og Midtre og Nedre
Sagvann.
Ospelunden er den viktigste innfallsporten
til dette området, men det er trolig også
noen som går fra parkeringen ved Sørsvann.
Ved Ospelunden er det svært begrensete
parkeringsmuligheter. Det er også mulig å
ta seg inn i området via undergang under
E18 ved Nygårdshaven. Området ved
skogsbilveien her preges imidlertid av
inngrep som hogst, massedeponier og
sprengstofflager, og er betydelig mindre
attraktivt enn området ved Ospelunden. I
området ved Nygårdshaven er det mulig å
krysse vegsystemene over mot Seldal og
Åsbieskogen sør for E18, men det er ikke
tilrettelagt noen turveg eller sti her.
Området er et småkupert skogslandskap,

Figur 8-17: Fra badeplassen i østenden av
Sørsvann

Figur 8-19: Sprengstofflager ved
skogsbilvegen nordvest for Nygårdshaven

Figur 8-18: Stupebrett på badeplassen

Figur 8-20: Massedeponi ved Høyheia
nordvest for Nygårdshaven

Området er mye brukt til bading, men
brukes også noe til fiske og om vinteren
også til skøyter når det er forhold til det.
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Figur 8-22: Verpåsen sett fra nord

Figur 8-21: Fra innfallsporten til området
ved Ospelunden
med blanding av barskog og edelløvskog.
Det er flere stier i området, disse går
hovedsakelig i nord-sør retning.
De vestlige delene av området har god
sammenheng med vassdraget i vest, mens
det fra Nygårdshaven og Verpåsen er kort
over til Sørsvann. Det er lite utsikt både fra
Verpåsen og Høyheia, grunnet tett skog.
Svarene fra spørreundersøkelsen viser at
delområdet er nokså mye brukt. Trolig er
det de vestre delene fra Sagmyr/Ospelunden
og nordover som er mest attraktive, det er
her man finner de største og mest brukte
stiene. Selve vassdraget inngår imidlertid i
et eget delområde.
Området er omfattet av orienteringskartet
”Sørsvann”.
Verdi
Delområdet
er
et
nokså
stort
sammenhengende område, med mulighet
for å utvikle forbindelse mot grønnstrukturen sør for E18. I dag er området lite
tilrettelagt, og delvis vanskelig tilgjengelig.
Det er heller ikke spesielle opplevelsesverdier utover det som er ordinært for
denne type skogslandskap. Inngrep preger
deler av området. Til tross for at det er få
beboere i nærområdet er delområdet mye

Figur 8-23: Fra toppen av Høyheia

Figur 8-24: Sti nordover fra Sagmyr/
Ospelunden
brukt. Området vurderes totalt sett å ha
liten til middels verdi.
Liten Middels Stor

Seldal
Kategori: Friluftsområde
Skogområdet sør for E18 og
Sørsvannsveien mot Seldal avgrenses av
bebyggelsen på Vrengen/Bausplass i vest
og Klodeborg pukkverk i øst. Det er en
rekke stier i området, spesielt nord for
Seldal og Rønningen. Området har primært
funksjon som nærturområde, for eksempel
for bebyggelsen på Bausplass. Blant annet
er barnehagene her faste brukere av
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området. Det er pr. i dag ingen
tilrettelegging for friluftsliv i området.
Selv om dyrket mark og mindre veier
skiller området fra Åsbieskogen lenger øst,
har delområdet potensiale til å inngå i en
turkorridor fra Åsbieskogen i retning
Lilleelvvassdraget. Nye boligområder i
Nidelvåsen og Klodeborg som ligger inne i
kommuneplan vil øke behovet for
grøntområder, mens samtidig vanskeliggjøre en gjennomgående korridor.
Verdi
Delområdet er forholdsvis lite, og
fragmentert av mindre veier, dyrket mark
og spredt bebyggelse. Det har likvel en
funksjon som nærturområde for
bebyggelsen, og potensiale for å utvikles
som en del av en større sammenhengende
turkorridor. Delområdet vurderes å ha liten
verdi.

Figur 8-25:Stampefoss

Liten Middels Stor

Lilleelvvassdraget Stampefoss – Øvre
Sagvann
Kategori: Friluftsområde
Lilleelvvassdraget er et vernet vassdrag.
Korridoren langs vassdraget er markert som
en viktig grøntkorridor i kommunens
grøntstrukturplan/28/.
Vassdraget er tilgjengelig fra mange kanter,
og det går sti på begge sider. Fra sør er
Ospelunden/Sagmyr eller Gausplass gode
utgangspunkter, lenger nord er Sagenes og
Slåttene steder med biladkomst og lett
tilgjengelighet til stinettet. Det er ikke
tilrettelagt parkering eller merkede stier i
tilknytning til området.
Vannene i vassdraget benyttes til fiske.
Ellers brukes skogområdene rundt
vassdraget til turgåing, bær- og
sopplukking, og noe til undervisningsformål.
Verdi
Lilleelvvassdraget
er
en
viktig
gjennomgående grøntkorridor nord-sør fra
tettbebyggelsen og oppover til Assævannet.
Området er pr i dag primært et
nærturområde
for
omkringliggende
bebyggelse, men gjennom tilrettelegging av
stinett og adkomst vil bruken kunne
utvides. Vassdraget gir opplevelsesverdi til
skogområdene rundt, og øker dermed
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Figur 8-26:Strandsone langs Nedre
Sagvann

Figur 8-27:Midtre Sagvann
attraktivitet av disse. Delområdet vurderes å
ha middels verdi.
Liten Middels Stor
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Figur 8-28: Verdikart nærmiljø og friluftsliv
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8.3.4

Konsekvenser

Østensbulia
Boligområdet i Østensbulia vil ikke bli
direkte berørt av utbyggingen. De
områdene innenfor planområdet som
grenser mot Østensbulia vil fremdeles være
grønne områder. Imidlertid vil trafikken på
rv. 42 øke, og med dette følger noe økt støy
og barrierevirkning.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite negativt
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha liten negativ
konsekvens (-) for delområdet Østensbulia
Gamle Bråstad skole
Området ved gamle Bråstad skole vil ikke
bli direkte berørt av utbyggingen.
Virksomheten med barnehage og velhus vil
derfor kunne fortsette. Deler av
friluftsområdene rundt, som brukes av både
barnehagen, speidere m.fl. som har base i
huset, vil bli bygd ut. Dette vil være
negativt for aktivitene i delområdet. .
Videre vil trafikken på rv. 42 øke, og med
dette følger noe økt støy og
barrierevirkning.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite negativt
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha liten til middels
negativ konsekvens (-/- -) for delområdet
Gamle Bråstad skole
Vrengen-Bausplass
Boligområdet Vrengen-Bausplass vil ikke
bli direkte berørt av utbyggingen, siden
områdene sør for E18 ikke omfattes av
planforslaget.
Omfang og konsekvens
Omfanget er intet
S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Planforslaget vil ha ingen konsekvens (0)
for delområdet Vrengen-Bausplass.
Askedalen
Området Askedalen blir ikke direkte berørt
av næringsområdet. Planen viser imidlertid
mulighet for nytt kryss på E18, som vil
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berøre de østlige delene av delområdet, som
har flere stier og brukes noe som
friluftsområde. I tillegg vil det kunne bli
noe økt støy for boligene i delområdet som
følge av trafikkøkning og nytt kryss
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite til middels
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vurderes å ha liten negativ
konsekvens (–) for delområdet.
Bjorbekk kirke
Delområdet Bjorbekk kirke vil ikke bli
direkte berørt av utbyggingen. Det
forventes heller ikke vesentlig økt trafikk
på veien forbi kirken
Omfang og konsekvens
Omfanget er intet
S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Planforslaget vil ha ingen konsekvens (0)
for delområdet Bjorbekk kirke.
Stoa nord for E18
Stoa nord for E18 vil ikke bli direkte berørt
av planen for Agderparken vest. Trafikken
gjennom området vil kunne øke betydelig,
men dette vil ikke gi stor negativ
påvirkning i et næringsområde som dette.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite
negativt.
S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Planforslaget vil ha ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-) for delområdet.
Stoa sør for E18
Stoa sør for E18 vil ikke bli direkte berørt
av planen for Agderparken vest. Trafikken
forbi området vil kunne øke betydelig, men
interntrafikken i området vil trolig påvirkes
i liten grad.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet.
S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Planforslaget vil ha ubetydelig konsekvens
(0) for delområdet
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Bråstad gruver
Delområdet Bråstad gruver vil ikke bli
direkte berørt av planen for Agderparken
vest. Planen legger til rette for en framtidig
vegforbindelse mellom Agderparken vest
og Stoa vest, og denne vil berøre
gruveområdet. Gruveområdet er imidlertid
regulert til næringsformål allerede, slik at
endringene i forhold til 0-alternativet er
marginale.
Omfang og konsekvens
Omfanget er intet
S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Planforslaget vil ha ingen konsekvens (0)
for delområdet Bråstad gruver.
Veg- og stinett for gående og
syklende
Planforslaget forutstter at det skal etableres
sammenhengende gang- og sykkelforbindelse langs hovedvegen gjennom
planområdet. Dette vil bli en ny lenke som
knytter sammen områdene i nord-sørretning. Langs Sørsvannsveien og rv. 42 vil
biltrafikken øke vesentlig, men dette vil gi
gi ubetydlig dårligere forhold for gående og
syklende, da det her er separat gang- og
sykkelveg langs de mest brukte
strekningene.
Omfang og konsekvens
Omfanget er lite, positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha liten positiv
konsekvens (+) for veg- og stinett for
gående og syklende.
Blokkeheia
Som følge av planforslaget vil de vestre og
nordre delene av delområdet bli beslaglagt
av næringsarealer, og gjennomgående
hovedveg. Opplevelsesverdien i andre deler
av området kan også bli negativt påvirket i
randsonene, både visuelt og gjennom støy
fra aktivitetene. Soletjern og de sørøstlige
delene av området, nærmest bebyggelsen,
blir imidlertid ikke berørt.
Det er trolig at inngrepene vil redusere
områdets attraktivitet betydelig, og
sammenhengen med øvrige områder vil
også bli brutt, selv om det blir kryssingsmuligheter mot Soletjern.

Omfang og konsekvens

Omfanget vurderes som middels til stort
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha middels til stor
negativ konsekvens (- -/- - -) for
delområdet Blokkeheia.
Maurefjell
I planforslaget er storparten av delområdet
Maurefjell avsatt til næringsarealer.
Inngrepene vil ødelegge områdets funksjon
som friluftsområde og bli en barriere mot
ferdsel mellom Blokkeheia-området og
Lilleelvvassdraget.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha stor negativ
konsekvens (- - -) for delområdet
Maurefjell.
Sørsvann
Delområdet Sørsvann vil bli lite berørt av
planforslaget. En utbygging av Høyheia vil
kunne påvirke randsonen av delområdet
visuelt og støymessig, men bruksverdien
for Sørsvann vil være tilnærmet uendret.
Næringsarealene vil imidlertid bli en
barriere for ferdsel mot vest, selv om det vil
bli en forholdsvis bred grønn korridor mot
Sagenes
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet til lite
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha liten negativ
konsekvens (-) for delområdet Sørsvann.
Høyheia
Delområdet Høyheia vil bli sterkt berørt av
planforslaget. Storparten av delområdet vil
bli beslaglagt, og resterende deler sterkt
påvirket.
Omfang og konsekvens
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget er stort negativt.
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Planforslaget har stor negativ konsekvens
(– – –) for delområdet.
Seldal
Friluftsområdet ved Seldal vil ikke bli
berørt av utbyggingen, siden områdene sør
for E18 ikke omfattes av planforslaget.
Omfang og konsekvens
Omfanget er intet.
S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Tabell 8-3:Oppsummering av konsekvenser
for nærmiljø og friluftsliv
Delområde
Østensbulia
Gamle Bråstad
skole
VrengenBausplass

Verdi etter
H140

Omfang

Konsekvens

Middels

Lite, negativt

–

Stor

Lite, negativt

–/– –

Intet

0

Middels til
stor

Askedalen

Liten

Lite til middels negativt

–

Intet

0

Intet til lite
negativt

0/–

Bjorbekk kirke

Stor

Planforslaget vil ha ingen konsekvens (0)
for delområdet Seldal.

Stoa nord for
E18

Liten til
middels

Lilleelvvassdraget Stampefoss –
Øvre Sagvann
Buffersonen som avsettes langs vassdragskorridoren medfører at vassdraget berøres i
svært liten grad. Det forutsettes at det
gjennomføres tiltak for å hindre tilførsel av
forurenset overvann til vassdraget.

Stoa sør for E18 Liten

Intet

0

Bråstad gruver

Intet

0

Lite, positivt

+

Omfang og konsekvens
Omfanget er intet
S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

Blokkeheia
Maurefjell
Sørsvann

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Planforslaget vil ha ingen konsekvens (0)
for delområdet.

Liten

Veg og stinett for
Liten til
gående og
middels
syklende

Høyheia

Middels til
– –/– – –
stort negativt
Liten til
Stort
–––
middels
negativt
Middels til
Intet til lite
–
stor
negativt
Liten til
Stort
–––
middels
negativt
Middels

Seldal

Liten

Intet

0

Lilleelvvassdraget

Middels

Intet

0

Samlet konsekvens middels netgativ

8.3.5 Oppsummering
Konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv
er oppsummert i Tabell 8-3. De største
negartive konsekvensene er knyttet til
inngrep i Haugåsen-Blokkeheia, Maurefjell
og Høyheia. Av disse tre områdene er
Blokkeheia det viktigste i forhold til
friluftsliv, men dette området bevares
delvis, mens de andre to områdene
beslaglegges av utbyggingen.
Samlet vurderes planforslaget å ha middels
negativ konsekvens (– –) for nærmiljø og
friluftsliv.
8.3.6

Avbøtende tiltak

De planskilte kryssingene som er planlagt
ved Soletjern og mellom Sørsvann og
Sagenes må ivaretas gjennom den videre
planleggingen. Det bør også etableres
planskilt kryssing mellom Haugåsen/
Blokkeheia og Soletjern.
Det bør i forbindelse med planforslaget
vurderes å tilrettelegge for ufartsparkering i
området ved Sagmyr og i området ved

grøntkorridoren mellom Sørsvann og
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––

Sagenes. Dette vurderes som et viktig grep
for å øke bruken av friluftskorridoren langs
Lilleelvvassdraget og nordvestre deler av
Sørsvann. Det bør merkes/ryddes stier fra
ev.parkering mot eksisterende stinett.
8.3.7

Oppfølgende
undersøkelser

Støy ved boliger og i friluftsområder må i
den videre planleggingen følges opp i tråd
med anbefalingene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 med
tilhørende veileder (TA-2115). Ut over
dette er det ikke registrert behov for
oppfølgende undersøkelser for dette temaet.
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8.4

Naturmiljø

8.4.1 Metode
Håndbok H140 definerer naturmiljø slik/1/:
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper
og artsforekomster som har betydning for
dyrs og planters levegrunnlag, samt
geologiske elementer. Begrepet naturmiljø
omfatter alle terrestriske (landjorda),
limnologiske (ferskvann) og marine
forekomster (brakkvann og saltvann), og
biologisk mangfold knyttet til disse.
For nærmere beskrivelse av metodebruk, jf.
Metode vedlegget.
8.4.2 Planprogram
Planprogrammet spesifiserer følgende for
temaet naturmiljø:
Metode
Metodikken i Statens vegvesens håndbok
140 om konsekvensanalyser legges til grunn
for kartlegging og systematisering av
verdiene i området.
Konsekvensen måles iht. håndbok 140 i
forhold til ingen utbygging av området.
Influensområde
Influensområdet er begrenset til
planområdet og vurdering av
spredningskorridorer (trekkveier) mot
naboterreng.
Program
Det er gjennomført kartlegging av
naturverdier i planområdet.
Konsekvensutredningen skal baseres på
disse. Bl.a. skal det legges vekt på å
etablere en sammenhengende grøntstruktur.
Barrierevirkningen av ev. gjennomgående
veiere skal vurderes i den forbindelse.
Arealer som ønskes søkt bevart skal
prioriteres mhp. størrelse, buffersone og
forbindelser mot andre områder.
Det skal utredes hvilke konsekvenser
tiltaket kan ha i forhold til det biologisk
mangfoldet, inkludert vilttrekk og dyreliv i
vann. Forholdet til Lilleelva som vernet
vassdrag skal behandles særskilt.

8.4.3

Dagens situasjon.
Verdier

Topografi og geologi
Planområdet på Stoa er småkupert og ligger
i hovedsak fra 35 til 70 meter over havet.
Noen få områder på Haugåsen, Blokkeheia
og Maurefjell ligger mer enn 70 m.o.h.
Berggrunnen er omdannete sedimentære
bergarter og dypbergarter fra det såkalte
Bamble-komplekset. Trondhjemitt (en
granittbergart), båndgneis, amfibolitt og
kvartsdioritt er de viktigste bergartene.
Berggrunnen kan inneholde kalkrike soner
som gir god næringstilgang til vegetasjonen
og bidrar til god kalkstatus i vassdragene.
Mesteparten av influensområdet har kun et
tynt løsmassedekke. Stedvis finnes
morenemateriale, torv og noen områder
med marine strandavsetninger. Fyllmasser
dominerer grunnen i de utbygde områdene.
Vann og vassdrag
Lilleelva
Lilleelva ligger i området mellom Nidelva i
nordvest og byen Arendal i sørøst. Elva
renner ut i Nidelva rett før denne har utløp
ved Vrengen, slik at Lilleelva er en sidegrein til Arendalsvassdraget. Nedbørfeltet
til Lillelvvassdraget er totalt 37 km2.
Vernestatus
Lilleelvvassdraget er varig vernet mot
kraftutbygging. I forbindelse med vernearbeidet ble vassdraget vurdert å være
representativt for vassdrag i midtre kystsone med relativt lite jordbruksareal.
Vassdraget er meget langstrakt, har relativt
mange vann og inneholder de karakteristiske landskapstypene for regionen med
tilhørende vegetasjon og dyreliv/29/.
Innsjøene i vassdraget ligger på en 4 km
lang strekning med et fall på kun ca. 3 m.
Innenfor influensområdet ligger Bråstadvann (36 m o.h.), Øvre Sagvann (34
m.o.h.), Midtre Sagvann (33,5 m.o.h.) og
Nedre Sagvann (33 m.o.h.). I tillegg utgjør
Soletjern (49 m.o.h.) og Bergtjern (46
m.o.h.) med tilhørende bekker sidegreiner
til vassdraget.
Vannkvalitet
Lilleelvvassdraget utgjør et av de mere
kalkrike kystvassdragene av en viss
størrelse i Agder-fylkene, og vassdraget har
dermed vært lite påvirket av forsuring.
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Vassdraget har også moderat næringstilførsel og er lite forurenset/2/.
Vegetasjon
Sagvannene har innslag av frodige takrørbelter og rik svartorsumpskog. Langs
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utløps_bekken fra Nedre Sagvann er det
mjødurt-dominerte fuktenger. Soletjern er
litt myrpreget med torvstrender/flytetorv.
Vannvegetasjonen er ikke undersøkt.
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Figur 8-29: Berggrunnskart
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Figur 8-30: Løsmassekart
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Biologisk mangfold
Det er registrert forekomster av mange
sjeldne og rødlistede øyenstikkerarter i
vassdraget.
I Soletjern er det registrert 17 arter av
øyenstikkere, inkludert 4 rødlistearter, både
i kategori sårbar (VU) og nær truet (NT).
Soletjern er også med som et potensielt
utsettingsområde i nasjonal forvaltningsplan for damfrosk (CR). Ved tjernet er det
også registrert alm (NT) og fuglearten
tornskate (VU)/20/.
I Bråstadtjern er det registrert 1 rødlistet
øyenstikkerart (NT), mens det i Sagvannene
til sammen er registrert 19 arter av
øyenstikkere, hvorav tre rødlistede. Tidligere fantes den rødlistede elvemuslingen i
denne delen av Lilleelv. Det ble sist
observert levende muslinger på 1980-tallet.
I Bergtjern er det registrert to rødlistede
øyenstikkerarter. Buorm og padde er
vanlige i området.
Det er stasjonære ørretstammer i alle de
største vannene, og i tillegg er det røye, sik,
suter, abbor og ål i vassdraget. Sjøørret går
opp til utløpet av Nedre Sagvann.

innebærer at disse innsjøene verken er eller
har vært forsuret. Vannkvaliteten i de
vannene som inngår i influensområdet
indikerer liten til moderat tilførsel av
næringsstoffer.

Verdivurdering
Området langs vassdraget er i naturbase
klassifisert som B-lokalitet (viktig).
Lokalitetene er vurdert som verdifulle bl.a.
pga. rik vannkvalitet, og pga. stor
artsrikdom og innslag av flere rødlistede
arter av øyenstikkere, også i kategorien
”sårbar” (VU). Disse har lenge vært kjent
for å være blant de aller rikeste øyenstikkerlokalitetene i Agder. Soletjern og
Sagvannene er tidligere vurdert å være av
nasjonal verneverdi som lokalitet for
øyenstikkere. Vassdraget inngår i verneplan
IV. Samlet sett vurderes vassdraget
inklusive sidegreinene Bergtjern og
Soletjern å ha stor verdi.

Verdivurdering
Graden av inngrep i og nær vassdraget ,
samt at det ikke er underlagt formelt vern,
drar i utgangspunktet verdien noe ned
sammenlignet med Lilleelvvassdraget.

Vegetasjon
Haugåsdalstjern er noe myrpåvirket med en
del torvstrender, mens Sørsvann har rikt
utviklet strandvegetasjon i beskyttede
bukter. Deler av vegetasjonen rundt
Sørsvann er svært rik, og er registrert som
egne lokaliteter.
Biologisk mangfold
Vassdraget har svært gunstig vannkvalitet
med rike og spesielle biosamfunn. Det er
registrert usedvanlig store forekomster av
mange sjeldne og rødlistede øyenstikkerarter. I Haugåsdalstjern er 19 arter av
øyenstikkere registrert, hvorav 3 rødlistede
i kategoriene nær truet (NT) og sårbar
(VU). I Sørsvann er det registrert 15 arter til
sammen, hvorav 2 rødlistede i kategoriene
nær truet (NT) og sårbar (VU). Vassdraget
har relativt rike fiskesamfunn, med ørret,
røye, suter, abbor og ål.

Liten Middels Stor

Figur 8-31: Haugåsdalstjern
Biebekkvassdraget
Den delen av Biebekkvassdraget som
ligger i influensområdet omfatter Haugåsdalstjern Slottetjern, Sørsvann og Daletjern.
Biebekkvassdraget utgjør kanskje det mest
kalkrike kystvassdraget av en viss størrelse
i Agder-fylkene. Sørsvann har det høyeste
kalknivået mens verdiene i de nordre
tjernene er litt lavere. De høye kalknivåene
Figur 8-32: Daletjern
59

Kommunedelplan Bråstad-Stoa-Selde
Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Figur 8-33:Registreringskart naturmiljø
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Haugåsdalstjern og Sørsvann har meget rik
vannkvalitet, og stor artsrikdom med
innslag av flere rødlistede arter, også i
kategori ”sårbar” (VU). Disse to vannene
vurderes på denne bakgrunn å ha stor
verdi.
Liten Middels Stor

For Slottetjern og Daletjern foreligger det
lite dokumentasjon. Artsrikdommen i andre
deler av vassdraget gjør imidlertid at
potensialet også her vurderes som stort, og
disse vannene vurderes å ha middels verdi.
Liten Middels Stor

Registrerte naturtypelokaliteter
Lilleelv- Sagmyr
Naturtype: Rik edelløvskog
Nr på kart: 8
Beliggenhet og topografi
Området ligger vest for E18 ved
Bjorbekk/Øyestad. Lokaliteten utgjøres av
et større nord-sør-gående kolleparti. Kollen
er oppdelt av flere små daler med
amfibolittrygger i mellom. Det er litt
løsmasser i dalene, delvis med tidligere
oppdyrkede fuktenger som nå er i ferd med
å gro igjen.

Figur 8-34: Sørsvann

Figur 8-35: Slottetjern

Tabell 8-4:Rødlistede sopparter i delområdet Lilleelv – Sagmyr (fra Artsdatabanken)
Vitenskapelig
navn
Sarcodon joeides

Norsk navn

Rødlistestatus
CR

Artomyces
pyxidatus
Oligoporus
undosus
Artomyces
pyxidatus
Tricholoma
acerbum
Russula violeipes

Begerfingersopp

NT
VU
NT

Bittermusserong

EN

Ferskenkremle

NT

Albatrellus cristatus Grønn fåresopp

VU

Hygrophorus
penarius
Hygrophorus
nemoreus
Hydnellum
compactum
Perenniporia
medulla-panis
Tricholoma
pardinum
Xylobolus
frustulatus
Russula
pseudointegra
Polyporus
umbellatus
Tricholoma
ustaloides

Kremvokssopp

NT

Lundvokssopp

NT

Myk brunpigg

VU

Oker eikekjuke

VU

Pantermusserong

VU

Ruteskorpe

NT

Rød eikekremle

VU

Skjermkjuke

VU

Sleip kastanjemusserong

VU

Vegetasjon
Lokaliteten er karakterisert av delvis
fattige, tørre eikeheier (blåbæreikeskog), og
delvis middels rike til rike lågurteikospeskoger. Videre er det noe middels rik
til fattig eikeskog. Ned mot Lilleelv er det
mest blandingsskog av gran, hassel, eik, osp
og furu. På ett parti er det flere gamle bøker
og gamle grove eiker med diameter > 40
cm.
Biologisk mangfold
Soppfloraen i området er svært rik.
Artsdatabanken har registrert 16 ulike
rødlistearter i henhold til rødlista fra 2006,
mens det i Naturbase er nevnt at det er
funnet 30 rødlistearter her. Registreringene
i Naturbase er etter gammel rødliste (1999)
og dette kan forklare noe av forskjellen i
antall, i tillegg er det mange av
registreringene som ikke er lagt inn i
Artsdatabanken.
Blant de registrerte artene er store
forekomster av myk brunpigg (VU) og en
av to kjente norske forekomster av
storpiggsopparten Sarcodon ioides, (CR)
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dessuten en rekke rødlistede sopparter (bl.a.
bittermusserong (EN), pantermusserong
(VU), kremvokssopp (NT) og skjermkjuke
(VU). På ospelæger er funnet flere
vedboende rødlistesopper, blant annet
begerfingersopp (NT) og Oligoporus
undosus (VU) og på eikelæger er det funnet
oker eikekjuke (VU). En rekke jordboende
rødlistesopper knyttet til gran og eik, bl.a.
grønn fåresopp (VU), svartnende kantarell
(NT), røykkøllesopp (NT), lundvokssopp
(NT), kremlevokssopp (NT) og
ferskenkremle (NT) er funnet her. De ter
også registrert soppartene oliventunge (VU)
og kastanjerørsopp (NT).
Verdivurdering
Lokaliteten Lilleelv – Sagmyr er en hotspot
for biologisk mangfold med et svært høyt
antall rødlistearter. Lokaliteten har stor
verdi.
Liten Middels Stor

Figur 8-36: Edelløvskog nordvest for
Sagmyr
Verpåsen – Sørsvann sør
Naturtype: Kalkskog
Nr på kart: 5 (Verpåsen) og 13 (Sørsvann
S)
Beliggenhet og topografi
Verpåsen ligger rett vest for E18, sør for
Sørsvann og Stoa industriområde.
Lokaliteten omfatter den nord-sør-gående
amfibolittryggen Verpåsen og daldraget
med bekk på vestsiden.
I den seinere tid er det foretatt hogst i deler
av området.
Lokaliten Sørsvann S ligger i tilknytning til
Verpåsen, i en østvendt skråning nordover
mot Sørsvann
Vegetasjon
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Lokaliteten Verpåsen er dominert av
granskog, med et sterkt mosaikkpreg når
det gjelder næringstilgang/kalkrikhet.
Partier langs kantene av små knauser i
toppområdet er de rikeste, særlig sørsiden
av den høyeste ryggen.
Småflekker/smårygger er svært rike, med
mye blåveis, sanikkel og myske. Det er
flere tilløp til rike fuktsig. Tresjiktet her er
dominert av til dels grovvokst gran, men
også enkelte eiketrær. Rike partier
kjennetegnes for øvrig av betydelig
hasselinnslag. Ryggene vestenfor og
skråningen ned mot bekkedalen er delvis
fattig blåbærgranskog, men med rike
lågurtgranskogspartier innimellom.
Fuktdraget i dalen er rikt, med elementer av
rik gransumpskog med innslag av mjødurt,
enghumleblom og stedvis mye skogsivaks.
Lokaliteten Sørsvann S består av rik
edelløvskog med lind og blåveis.
Biologisk mangfold
I området er det registrert flere kravfulle
rødlistearter av jordboende sopp, både
knyttet til rik eikeskog og granskog. Det er
gjort funn av de sårbare (VU) artene grønn
fåresopp, bittermusserong, pantermusserong og Cortinarius. subporphyropus. En
del av de registrerte soppartene er regionalt
meget sjeldne, kalkkrevende
lågurtgranskogsarter som gyllenbrun
slørsopp, duftslørsopp og gulbrun
vokssopp. Disse er ikke med i siste utgave
av rødlista, men var med i forrige utgave
som var gjeldene på registreringstidspunktet i 2002.
Verdivurdering
I Naturbase er lokaliteten vurdert som svært
viktig (A-område). Lokaliteten
representerer et større område med gammel
granskog med betydelig innslag av rik
lågurtgranskog, som er meget sjelden i
Aust-Agder, samt elementer av rik
eikeskog. Det er registrert flere sjeldne og
rødlistede arter, men mange av de artene
som var rødlistet på registreringstidspunktet
er ikke lengre rødlistet i nyeste utgave av
rødlista. Det er særlig toppområdet av
Verpåsen med tilhørende små
brattskråninger som har flere rødlistearter.
I etterkant av denne verdivurderingen er det
foretatt hogst i området, og det er usikkert i
hvor stor grad denne har påvirket
verneverdiene. På selve toppunktet er det

Konsekvenser

ikke hogd, men deler av skråningene på
flere sider av åsen er sterkt berørt.
Lokaliteten vurderes å ha middels til stor
verdi.
Liten Middels Stor

Biologisk mangfold
Hagemarka har innslag av mange, grove,
delvis hule edellauvtrær, med potensiale for
rødlistede sopp- og insektsarter.
Verdivurdering
I Naturbase er området vurdert som viktig
(B-område). Det er vektlagt forekomsten av
rik hagemarkskog med grove, delvis hule
edellauvtrær. Området har potensiale for
funn av sjeldne sopp- og insektarter, og
samlet vurdering tilsier at lokaliteten har
middels verdi.
Liten Middels Stor

Figur 8-37: Hogst ved Verpåsen

Figur 8-38: Fra toppunktet på Verpåsen
Seldal vest-Askedalen
Naturtype: Hagemark
Nr på kart: 6
Beliggenhet og topografi
Lokaliteten ligger mot Bjorbekkveien rett
vest for Seldal. Området består av to
dellokaliteter med fattigere partier i
mellom.
Vegetasjon
Dellokaliteten i nordvest er en hagemark
med gammel, grov eik (8 trær registrert >
40 cm i diameter). Den andre dellokaliteten
er en rik lågurtblandingsskog med gran,
ask, lind, bjørk og spisslønn, med to svært
grove, hule asketrær (> 60 cm i diameter)
og en grov, hul bjørk (> 70 cm diam.).
Undervegetasjonen har innslag av lågurter
som legeveronika, tveskjeggveronika,
gjerdevikke, gaukesyre og bringebær.

Bråstad gruver
Naturtype: Grotter/gruver
Nr på kart: 4
Beliggenhet og topografi
Bråstad gruver ligger rett sør for
Arendalsbanen, på vestsiden av den nye
senterbebyggelsen på Stoa vest. Delområdet
har nr. 4 på registreringskartet. Lokaliteten
er i vest dominert av en stor, utplanert
gruveflate/slaggområde. Det er tilløp til
sumpdannelse innerst med innslag av
takrør. I kantene omkring ligger det
slagghauger/slaggskråninger mot
bergskråningene bakenfor.
Vegetasjon
Kantsonen omkring slaggområdet i vest er
delvis tilgrodd med seljekratt og helt i vest
er det også mye ung lågurtfuruskog på den
finkornete slagg-grusen som består av
mørke, rike mineraler. Det er innslag av
gras og lågurter, samt innslag av storvokste
eksemplarer av den kalkkrevende
”gruveplanten” rødflangre. Det er også en
del kalkkrevende sopparter her. Sør for det
øvre bruddet, langs vei og bruddkant, er det
elementer av åpen, rik granskogsflora med
flere sjeldne sopparter.
Biologisk mangfold
Lokaliteten har preg av en kalkkrevende
”gruveflora”, bl.a. med store forekomster
av den regionalt meget sjeldne orkidéen
rødflangre. Videre er det registrert to
rødlistede sopparter: den kravfulle
bar/lauvskogsarten svartsølvpigg (NT) og
russelærvokssopp (NT) I tillegg
forekommer en rekke regionalt sjeldne
”kalkarter” som ikke er rødlistet, bl.a. fibret
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slørsopp, gulbrun vokssopp og grå
jordmusserong.
Verdivurdering
I Naturbase er lokaliteten vurdert som
viktig (B-område). Lokaliteten skiller seg ut
som et av meget få gruveområder i AustAgder med kalkrik slagg-grus og kalkrik
flora. Lokaliteten representerer en
forvaltningsutfordring, da den rike
vegetasjonen og soppfloraen i stor grad er
knyttet til et suksesjonsstadium i
gjengroingen av gruveområdet, og uten
skjøtsel vil verneverdiene kunne forsvinne.
I tillegg er området regulert av kommunen
til næringsområde, slik at det er sannsynlig
at lokaliteten vil bli borte over tid. Det er
også foretatt betydelige inngrep i området i
etterkant av de registreringen som er blitt
gjort, og dette vil med stor sannsynlighet ha
påvirket verneverdiene i negativ retning.
Funn av sjeldne arter og vurderingen som
B-område tilsier at området likevel gis liten
til middels verdi i dagens situasjon.
Liten Middels Stor

Sørsvann nord
Naturtype: Rik edelløvskog
Nr på kart: 3
Beliggenhet og topografi
Delområdet ligger nord for Sørsvann, på
sørsiden av den gamle veien til Bråstad
gruver. Lokaliteten utgjøres av et par nordsør-gående uregelmessige rygger, med
løsmassedekte forsenkninger imellom.
Berggrunnen er dominert av amfibolitt, og
oppsprukket, knudrete amfibolittberg står
helt i dagen langs ryggene.
Vegetasjon
Lokaliteten er todelt, med et mellomliggende, mindre rikt hogstfelt. I det
nordlige delområdet er det en grunnlendt
amfibolittrygg med eikeskog med noe lind,
osp og hassel. Undervegetasjonen er meget
urterik, med mye blåveis og fingerstarr,
samt en del hengeaks, lundrapp, tannrot og
andre lågurter. Det skal også være registrert
forekomst av den sjeldne orkidéen fuglereir
her. I og rundt amfibolittryggen er det
registrert en rekke rødlistede sopparter. Den
østlige delen mot Einerhaugen er fattigere.
Her opptrer ”halvrik” eikeskog, med nokså
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ung eik, litt furu, litt hassel, samt enkelte
linder på noen små amfibolittknauser.
I det sørlige delområdet like nord for
Sørsvann er det amfibolittrygger, med
linde-eik-ospeskog. Stedvis er det innslag
av relativt grove, høystammete trær. Stedvis
er det betydelig lindeinnslag, ofte av
flerstammete individer med grov sokkel,
som vokser rett på det oppsprukkete
amfibolittberget. Det forekommer også lønn
og ask, samt en del hassel. Noe død ved, og
enkelte læger forekommer. Det rikeste
området finner man rundt en gammel
engmark, med urterik undervegetasjon med
bl.a. fingerstarr, svarterteknapp og innslag
av blåveis.
Biologisk mangfold
Flere regionalt sjeldne karplanter er
registrert, bl.a. den sjeldne orkidéen
fuglereir (NT). Det er registrert mange
rødlistede sopparter som er knyttet til rik
blåveis-linde-eikeskog, bl.a. rødlisteartene
kremlevokssopp (NT), lundvokssopp (NT),
børsteseigsopp (NT), samt ruteblekksopp
(VU) og oliventunge (VU). Ruteblekksoppen har bare tre andre forekomster i
Norge. På ryggene i sør er det foruten
enkelte av overnevnte, registrert rødlisteartene bittermusserong (EN) og kokskremle
(NT) og fagerkremle (Russula violeipes).
Lokaliteten er ikke fullstendig undersøkt,
og det er sannsynlig at det er flere arter her
enn det som er beskrevet. Til sammen er det
registrert mer enn 10 rødlistede arter i og
like rundt lokaliteten. Presisjon i
registreringene varierer, og på
registreringskartet vises en del av funnene
på utsiden av lokaliteten.
Verdivurdering
I Naturbase er området vurdert som svært
viktig (A-område). Det store artsmangfoldet
og sjeldne arter både når det gjelder
karplanter og sopp tilsier at lokaliteten har
stor verdi.
Liten Middels Stor

Lauvbakken (Sørsvann vest)
Naturtype: Rik edelløvskog
Nr på kart: 10
Beliggenhet og topografi
Området ligger rett vest for Sørsvann, og
omfatter et daldrag med tilliggende rygg
ned mot Sørsvann.
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Vegetasjon
Lokaliteten er ikke nærmere undersøkt
vegetasjonsmessig, men basert på
avstandsbedømmelse og markslagskart
(lauvdominert skog med høy bonitet),
topografi, geologi (rik amfibolitt) og
vegetasjonsforholdene ellers langs
Sørsvann, vurderes lokaliteten å inneholde
elementer av rik eike-/ospeskog, med
innslag av mer blandet, trolig stedvis
askedominert, edellauvskog
Biologisk mangfold
Arter i delområder er ikke nærmere
dokumentert, men den rike edellauvskogen
i området rundt Sørsvann er kjent for å huse
en rekke kravfulle, sjeldne og rødlistede
jordboende sopparter.
Verdivurdering
Det foreligger lite data om lokaliteten, men
basert på generell kjennskap til
rikområdene rundt Sørsvann er dette rike
lauvskogsområdet inkludert etter føre-varprinsippet og ført opp som B-område i
Naturbase. Lokaliteten har potensiale for å
inneholde mange sjeldne og rødlistede
arter. Potensialet og sammenhengen med
øvrige verdifulle områder rundt Sørsvann
gjør at delområdet vurderes å ha middels
verdi.
Liten Middels Stor

Bråstad stasjon-Sagenes
Naturtype: Rik edelløvskog
Nr på kart: 2
Beliggenhet og topografi
Området ligger helt i utkanten av influensområdet, mellom gårdene på Sagenes og
Arendalsbanen ved Bråstad stasjon.
Lokaliteten ligger i et småkupert landskap
med små amfibolittrygger omgitt av noe
marine løsmasser med kulturlandskap.
Vegetasjon
Lokaliteten representerer et stort område
med rik, eikedominert skog. Mye av skogen
har små dimensjoner. Eik dominerer, med
noe osp, gran, furu, samt stedvis litt ask og
spisslønn. Et lite parti med mye krattskog
og dypere jordsmonn har trolig tidligere
vært et engstykke. Mye kan betegnes som
middels rik lågurteikeskog, stedvis

dominert av gras, og stedvis mye lauvstrø
med spredte lågurter som knollerteknapp og
skogfiol. Det er også partier med rik blåveis
(-sanikkel)-utforming, gjerne i tilknytning
til de mest grunnlendte amfibolittryggene.
Det er særlig rike blåveispartier helt i vest.
Biologisk mangfold
Utover en rik karplanteflora, er ikke
artsmangfoldet nærmere dokumentert her.
Tilsvarende skog andre steder i
influensområdet inneholder mange sjeldne
og rødlistede arter, og potensialet for å
finne slike her vurderes som stort.
Verdivurdering
Lokaliteten er vurdert som en av de tre-fire
mest velutviklede amfibolitt eikeskogene i
denne delen av Arendal kommune,
Potensialet for funn av sjeldne og rødlistede
arter er stort. Lokaliteten er vurdert som Bområde i Naturbase, og gis middels verdi.
Liten Middels Stor

Bråstad øst
Naturtype: Rik edelløvskog
Nr på kart: 15
Beliggenhet og topografi
Området er en kolle rett vest for Lilleelv,
nord for Bråstadtjern og Bråstad stasjon.
Kollen består av amfibolitt.
Vegetasjon
Lokaliteten er ikke feltundersøkt i f. m.
kartleggingen, men ifølge tidligere
soppregistreringer forekommer en del
lågurteikeskog, med innslag av hassel, osp,
gran og furu, sannsynligvis med flekker av
mer lågurtgranskogspreg. Undervegetasjonen er til dels meget rik, med blåveis og
liljekonvall.
Biologisk mangfold
Lokaliteten har rik eikeskog som huser en
artsrik og meget sjelden soppflora. Det er
registrert hele 13 rødlistede sopparter her
inkludert den truete arten Ramaria
fagetorum (EN). De aller fleste
rødlisteartene er typisk lågurteikeskogsarter, noen få er knyttet til osp, hassel eller
gran.
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Verdivurdering
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (Aområde) i naturbase. Det er vektlagt
forekomsten av rik eike(bland)skog som
huser en rekke rødlistede sopparter.
Bråstad-Sagvann-Sørsvann er et av de aller
rikeste områdene i Norge og Norden
forøvrig) når det gjelder jordboende
soppflora knyttet til eikeskog. Delområdet
har stor verdi.
Liten Middels Stor

Nedre Sagvann vest
Naturtype: Rik edelløvskog
Nr på kart: 1
Beliggenhet og topografi
Området ligger rett vest for Nedre
Sagvann,. Lokaliteten består av en noe
uregelmessig, mer eller mindre
sammenhengende nord-sør-gående
amfibolittrygg som er rikest mot bekken i
sør, dessuten små rygger i veksling med
fuktdrag ut mot Nedre Sagvann.
Vegetasjon
Området er preget av lågurteikeskog av
vekslende rikhet. Det er dominans av eik,
dernest en del osp, hassel og litt ask og
Tabell 8-5:Rødlistede sopparter i delområdet Bråstad øst (fra Artsdatabanken)
Vitenskapelig
navn
Hygrophorus
mesotephrus
Cortinarius
populinus
Hygrophorus
nemoreus

Norsk navn

Cortinarius salor
Cortinarius
populinus
Hygrophorus
russula
Cortinarius
populinus
Phellodon niger
Boletopsis
leucomelaena
Hydnellum
compactum
Perenniporia
medulla-panis

VU
Lys ospeslørsopp

VU

Lundvokssopp

NT

Blå slimslørsopp

VU

Lys ospeslørsopp

VU

Kremlevokssopp

NT

Lys ospeslørsopp

VU

Svartsølvpigg

NT

Gråkjuke

NT

Myk brunpigg

VU

Oker eikekjuke

VU

Ramaria fagetorum
Boletopsis
leucomelaena
Gråkjuke
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Rødlistestatus

EN
NT

spisslønn. Lauvskogen har nokså små
dimensjoner. Enkelte partier har innslag av
gammel furu. De rikeste partiene mot
bekken har en del askeinnslag. Her er det
mye blåveis. Ryggen mot innsjøen har noe
mer preg av gammel hagemark, bl.a. med
flere gamle, grove bjørker. Sør for denne er
det elementer av rik svartorsumpskog ut
mot Nedre Sagvann.
Biologisk mangfold
Utover en rik karplanteflora, er ikke
artsmangfoldet nærmere dokumentert her.
Tilsvarende skog andre steder i
influensområdet inneholder mange sjeldne
og rødlistede arter, og potensialet for å
finne slike her vurderes som stort.
Verdivurdering
Lokaliteten er vurdert som B-område i
Naturbase, Det er vektlagt forekomsten av
lågurteikeskog (amfibolitteikeskog) som
generelt er meget velutviklet og med mange
rødlistearter i Sagvann-Sørsvann-området.
Dernest er det også elementer av rik
svartorsumpskog. Lokaliteten gis middels
verdi.
Liten Middels Stor

Høyheia - Nedre Sagvann
Naturtype: Kalkskog
Nr på kart: 7
Beliggenhet og topografi
Lokaliteten utgjøres av den vestvendte
skråningen av Høiheia, ned mot stien mot
sørenden av Sagvann. Lokaliteten utgjør en
av de bergartsmessig rikeste amfibolittområdene. Den mørke bergarten er flere
steder karstaktig oppsprukket pga.
forvitring.
Vegetasjon
Lokaliteten har blandingsskog av mest eik,
osp, furu og gran. I den bratte skråningen
ned mot steingjerde og sti er det stedvis
kalkfuruskogspreg, med mye blåveis og
arter som hengeaks, fingerstarr, liljekonvall
og blåknapp
Biologisk mangfold
Lokaliteten har elementer av rik kalkfuru(/gran-/eike-) skog med flere meget
kravfulle rødlistearter av jordboende sopp
registrert; glatt storpigg, blå slimslørsopp,
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gullkremle og pantermusserong Det er io
Artsdatabanken til sammen registrert 6
rødlistede sopparter på et lite kjerneområde
her, i tillegg til flere funn like utenfor
lokaliteten.
Verdivurdering
Lokaliteten er i Naturbase vurdert som
svært viktig (A-område). Det er vektlagt
forekomsten av kalkfuruskog, som er meget
sjelden i Aust-Agder), dessuten generelt
meget rikt amfibolittområde med en rekke
rødlistede sopparter. Delområdet har stor
verdi.
Liten Middels Stor

Haugåsen
Naturtype: Kalkskog
Nr på kart: 11
Beliggenhet og topografi
Haugåsen er et en forholdsvis markert kolle
mellom Slottet og Haugåsdalstjern.
Området grenser til kulturmark ved Slottet
og Blokken i sør og vest, og mot
Haugåsdalen i nordøst.
Vegetasjon
Haugåsen har rik kalkskog med dominans
av furu, men med betydelig innslag av
(edel-) løvtrær. Området har en del større
forekomster av blåveis/20/.
Biologisk mangfold
Det er ikke foretatt detaljerte registreringer
av artsmangfoldet i lokaliteten, og det er
ikke registrert rødlistearter. Funn av et
betydelig antall rødlistearter i tilsvarende
naturtype andre steder i influensområdet
tilsier imidlertid at potensialet er stort og at
området bør undersøkes nærmere.
Verdivurdering
Området er vurdert som regionalt viktig (Bområde) i Naturbase. Siden naturtypen er
sjelden i regionen og potensialet for funn av
sjeldne og rødlistede arter er stort, vurderes
lokaliteten å ha middels verdi.
Liten Middels Stor

Blokken
Naturtype: Slåtteng
Nr på kart: 14

Beliggenhet og topografi
Lokaliteten ligger , på nordsiden av
Bergtjern og Slottetjern i retning mot
bebyggelsen ved Slottet
Vegetasjon
Kulturlandskap på lokaliteten er i
gjengroing med en rik karplanteflora, blant
annet fagerklokke, kransmynte og
åkersvineblom. Området har ligget brakt i
over 10 år. Veikanten ved Slottet har bl.a
med engknoppurt, prestekrage. Ved et
gammelt lauvingstre av ask vokser det
humle.
Biologisk mangfold
Området er en sjelden naturtype og har rik
flora. Det er ikke registrert rødlistede arter
her, men artsmangfoldet bør undersøkes
nærmere.
Verdivurdering
Området er registrert som lokalt til
regionalt viktig i Naturbase. Det har
potensiale for funn av sjeldne arter, og
denne naturtypen har vært i sterk
tilbakegang både i regionen og landet ellers.
Verdien vurderes som liten til middels.
Liten Middels Stor

Viltområder
Innenfor influensområdet er det registrert
vinterbeiteområder for elg og rådyr ved
Maurefjell. Dette området er også registrert
som leveområde for storfugl.
Det er registrert en trekkvei for hjortevilt
over rv. 42 ved Haugåsdal.
Verdivurdering
Beiteområdene på Maurefjell er lokalt
viktige. Storfugl er en noe mer kravfull art,
og dette beiteområdet har viltvekt 2 i
Naturbase. Verdien av beiteområdet ved
Maurefjell vurderes som liten til middels.
Liten Middels Stor

Trekkveien ved Haugåsdal har trolig mest
lokal funksjon, og vurderes å ha liten verdi.
Samlet verdivurdering naturmiljø
Ut fra verdivurderingen av enkeltlokaliteter
er det gjort en sammenfattende
verdivurdering for temaet naturmiljø.
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Figur 8-39: Verdikart naturmiljø
68
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Lilleelvvassdraget og naturtypelokalitetene
i området Lilleelv-Sagmyr er slått sammen
til et større sammenhengende område
(Lilleelvvassdraget med randsone) med stor
verdi., da disse lokalitetene utgjør en
naturlig sammenheng.
Tilsvarende vurdering er gjort for Sørsvann
og naturtypelokalitetene rundt vannet,
inklusive Verpåsen (Sørsvann med
randsoner sør og vest).
Lokalitetene fra Bergtjern, videre mot
Slottet, over Haugåsen og til Haugåsdalstjern er også slått sammen til et større
område med middels verdi, med unntak av
Haugåsdalstjern og Bergtjern som har stor
verdi.
Naturområder hvor det ikke er registrert
spesielle verdier er vurdert å ha liten verdi.
Dette gjelder følgende delområder:
Området Sørsvann øst: randsonen
av Sørsvann, fra Stoa vest og
sørover til Sørsvannsveien
Områdene sør for E18 (med unntak
av lokaliteten Askedalen-Seldal)
Høyheia (fra E18 i sør til Midtre
Sagvann i nord)
Området fra Sagenes til Stoa-vest
(avgrenset av jernbanen i nord)
Blokkeheia
Området fra Slottet og nord til
Haugåsdalen
Utbygde områder har ingen verdi for dette
temaet.
Verdikart er presentert i figur 8-39.
8.4.4
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Lilleelvvassdraget med randsone
Utbyggingsområdene vil ikke berøre
delområdet Lilleelva med randsone direkte.
Det vurderes også å være en tilstrekkelig
buffersone mellom områder til
utbyggingsformål og registrerte
naturverdier. Landskapsøkologisk vil
områdene her i noe større grad enn før bli
avskåret fra de naturområdene som er igjen
lenger øst, men virkningen av dette vi
ltrolig være marginal. Korrdiroen langs
vassdraget bevares.
Det forutsettes at det iverksettes tiltak for å
hindre avrenning av forurenset overvann til
vassdraget.
Omfang og konsekvens
Omfanget er intet

S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Planforslaget har ubetydelig konsekvens
(0) for delområdet
Soletjern
Soletjern berøres ikke direkte av
planforslaget, men vil bli omgitt av
utbyggingsområder på alle kanter.
Randsonen rundt vannet vil derfor bli
betydelig påvirket, selv om det er avsatt en
viss buffer rundt selve vannet.
Næringsarealene tett innpå vannet gir
betydelig risiko for forstyrrelser og negativ
påvirkning av vannkvaliteten: Detet kan ha
negative konsekvenser for dyre- og fugleliv
knyttet til vannet. Eventuelle utslipp til
vannet kan også få konsekvenser for de
vannlevende organismene. Vannet blir
uegnet som eventuelt utsettingsområde for
damfrosk.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes å være middels
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har middels negativ
konsekvens (– –) for delområdet.
Haugåsdalstjern
Haugåsdalstjern berøres ikke direkte av
planforslaget, og det er avsatt en bred
buffersone mellom næringsområdene og
tjernet. Det vil bli noe innslag av
næringsarealer i nedbørfeltet til tjernet, men
ikke i et slikt omfang at det er høy
sannsynlighet for negativ påvirkning.
Omfang og konsekvens

Omfanget vurderes å være intet til lite
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/–) for delområdet.
Bergtjern
Som Haugåsdalstjern vil heller ikke
Bergtjern berøres direkte av planforslaget.
Tjernet vil få næringsarelaer på vestsiden,
og buffersonen som er avsatt mot
næringsområdene er forholdsvis begrenset.
Det er derfor en viss risiko for at deler av
randsonen kan bli negativt påvirket.
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planskilt kryssing ved østsiden av Soletjern
som kan bli en økologisk korridor dersom
den utformes riktig.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes å være lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har liten negativ konsekvens
(–) for delområdet.
Haugåsen og Slottetjern
Lokaliteten med kalkfuruskog på haugåsen
vil ikke bli direkte berørt, men det vil bli
etablert næringsarealer helt inntil
lokaliteten. Dette kan påvirke mikroklimaet
negativt for karplanteflora, sopp og lav og
medføre forstyrrelser for dyreliv. Det
registrerte vilttrekket mot øst bli avskåret.
Slottetjern vil ikke påvirkes av
planforslaget.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes å være lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har liten negativ konsekvens
(–) for delområdet.
Slottet - Haugåsdalen
Delområdet Slottet-Haugåsdalen vil ikke bli
berørt av planforslaget.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes å være intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

ikke

bli

berørt

av

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har ubetydelig konsekvens
(0) for delområdet.
Blokkeheia
Delområdet Blokkeheia vil bli sterkt berørt
av utbyggingen. Næringsområder og
gjennomgående vegkorridor beslaglegger
storparten av arealene. Vegen og
næringsområdene blir en betydelig barriere
mellom Haugåsen i øst og Lillelvvassdraget
i vest. Det ligger imidlertid til rette for en
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Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget
har
middels
negativ
konsekvens (– –) for delområdet
Blokkeheia.
Maurefjell
Maurefjell vil bli sterkt berørt av
planforslaget. Størstedelen av området er
avsatt til næringsarealer. En grønn buffer er
avsatt mot rv 42 i nord, i de kuperte
områdene ned mot vegen.
Områdets funksjon som viktig beite for
hjortevilt vil bli ødelagt. Det er ikke
registrert andre spesielle naturverdier her
som vil berøres.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes å være stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har middels til stor negativ
konsekvens (– –/– – –) for delområdet
Maurefjell.

Omfang og konsekvens
Omfanget er intet
S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Planforslaget vil ha ingen konsekvens (0)
for delområdet Bråstad gruver.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes å være intet.
Stort
negativt

Stort
negativt

Bråstad gruver
Delområdet Bråstad gruver vil ikke bli
berørt av planen for Agderparken vest.

Stort
positivt

Planforslaget har ubetydelig konsekvens
(0) for delområdet.
Daletjern
Daletjern vil
planforslaget.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes å være stort negativt.

Sørsvann med randsoner sør og vest
Selve Sørsvann berøres ikke av
planforslaget, men de vestlige delen av
delområdet med naturtypelokaliteten
Lauvbakken (Sørsvann vest) vil berøres.
Lauvbakken har edelløvskog med
potensiale for funn av sjeldene og truede
arter, og arealbeslagene i lokaliteten vil
påvirke området negativt. Lokaliteten på
Verpåsen vil i hovedsak bli spart.
Naturområdene i delområdet vil bli
avsondret fra områdene mot vest, da veg og
næringsområder her blir en kraftig barriere.
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Den grønne korridoren mellom Sørsvann og
Sagenes avhjelper dette i noen grad.

rester av naturområder i randsonen blir
igjen.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes å være lite til middels
negativt.

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes å være stort negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har middels negativ
konsekvens (– –) for delområdet.
Sagenes – Stoa vest
Delområdet mellom Sagenes og Stoa-vest
vil bli berørt av veg og jernbanelinje i nordfør-retning gjennom delområdet. Resten av
området er avsatt som grønn korridor
mellom Lilleelvvassdraget og Sørsvann,
eller ligger utenfor planområdet. De østlige
delene av delområdet er tidligere regulert til
utbyggingsformål gjennom planen for Stoa
vest.
Veglinjen vil være en barriere. Det er
forutsatt en planskilt kryssing, men for
dyreliv vil denne ikke fungere med mindre
den utformes som en bred viltkryssing. Det
at det tilrettelegges for forbindelse mot Stoa
vest fragmenterer området ytterligere.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes å være middels
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har liten negativ konsekvens
(–) for delområdet.
Sørsvann øst
Delområdet Sørsvann øst blir ikke berørt av
planforslaget. Delområdet vil bli ytterligere
avsondret fra øvrige naturområder mot vest
på grunn av utbyggingen, men
barrierevirkningene er store også i 0alternativet som følge av allerede vedtatt og
tildels gjennomført utbygging av Stoa vest.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes å være intet til lite
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/–) for delområdet.
Høyheia
Hele delområdet Høyheia blir avsatt til
utbyggingsformål i planforslaget. Kun

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har middels negativ
konsekvens (– –) for delområdet.
Områder sør for E18
De områdene sør for E18 som inngår i
influensområdet blir lite berørt av
planforslaget. Nytt kryss ved E18 kan
berøre deler av naturområdene vest for
Askedalen. Det er ikke registrert spesielle
naturverdier her, og barrierevirkningen vil
ikek bli vesentlig endret, da den er
betydelig allerede i dag.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes å være lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-) for delområdet.
Askedalen – Seldal
Den registrert naturtypen i Askedalen –
Seldal blir ikke berørt av planforslaget.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes å være intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har ubetydelig konsekvens
(0) for delområdet.
8.4.5 Oppsummering
Planforslaget beslaglegger forholdsvis store
naturområder av liten og middels verdi.
Noen områder med stor verdi påvirkes også
negativt: områdene på vestsiden av
Sørsvann og Soletjern. Selv om de
områdene med størst verdi spares, blir disse
liggende som mer isolerte øyer avsondret
fra de større sammenhengende områdene i
vest. Samlet vurderes planforslaget å ha
middels negativ konsekvens (– –) for
naturmiljø.
8.4.6 Avbøtende tiltak
Ved østsiden av Soletjern bør arronderingen
av næringsarealene justeres slik at den
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grønne korridoren mellom Haugåsen og
Soletjern blir bredere. Om mulig bør det her
legges til rette for viltkryssing av
hovedvegen.
8.4.7 Usikkerhet
Det er usikkerhet knyttet til
verdivurderinger av flere delområder. Dette
gjelder spesielt:
Verpåsen, hvor inngrep i etterkant
av registreringene kan ha påvirket
vernevediene
edelløvskogsområdet vest for
Sørsvann og kalkskogen på
Haugåsen, som ikke er
detaljkartlagt i forhold til
artsmangfold
8.4.8

Oppfølgende
undersøkelser

Dersom det er aktuelt å foreta inngrep i
områdene som har usikre verneverdier, bør
det gjøres supplerende kartlegginger for å
dokumentere artsmangfoldet i disse
områdene. Dette gjelder spesielt området
vest for Sørsvann.

Tabell 8-6:Oppsummering av konsekvenser
for naturmiljø
Omfang

Konsekvens

Intet

0

Middels
negativt
Intet til lite
negativt

––

Stor

Lite negativt

–

Middels

Lite negativt

–

Liten

Intet

0

Daletjern

Middels

Intet

0

Blokkeheia

Liten

Stort
negativt

––

Maurefjell

Middels

Stort
negativt

– –/– – –

Bråstad gruver

Liten til
middels

Intet

0

Lite til middels negativt

––

Middels
negativt

–

Delområde

Verdi etter
H140

LilleelvvassdragStor
et med randsone
Soletjern

Stor

Haugåsdalstjern Stor
Bergtjern
Haugåsen og
Slottetjern
SlottetHaugåsdalen

Sørsvann med
Stor
randsoner S og V
Sagenes – Stoa
vest

Liten

Sørsvann øst

Liten

Høyheia

Liten

Områder sør for
E18

Liten

Askedalen-Seldal Middels

Intet til lite
negativt
Stort
negativt

0/–
––

Lite negativt

0/–

Intet

0

Samlet konsekvens middels negativ
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8.5

Kulturmiljø

8.5.1 Metode
Statens vegvesens håndbok 140 har
følgende definisjoner innen dette temaet.
Med kulturminner menes alle spor etter
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg
historiske hendelser, tro eller tradisjon til
(Lov om kulturminner, kap. I § 2).
Med kulturmiljøer menes områder hvor
kulturminner inngår som del av en større
helhet eller sammenheng. (Lov om kulturminner kap. I § 2).
I forvaltningen av kulturminner skilles det
mellom automatisk fredete kulturminner
(fra før år 1537 – reformasjonen), også kalt
fornminner, og nyere tids kulturminner
(etter år 1537).
For nærmere beskrivelse av metodebruk, jf.
Metode vedlegget.
8.5.2 Planprogram
Planprogrammet spesifiserer følgende for
temaet kulturmiljø:
Metode
Metodikken i Statens vegvesens håndbok
140 om konsekvensanalyser legges til grunn
for kartlegging og systematisering av
verdiene i området.
Konsekvensen måles iht. håndbok 140 i
forhold til ingen utbygging av området.
Influensområde
Influensområdet er begrenset til
planområdet.
Program
Det skal gis en overordnet beskrivelse av:
fornminner i planområdet,
ev. basert på typer som er
kjent og ev. kan forventes å
bli funnet
minner fra drift at utmark
(sager, kverner, fløtning,
steingjerder)
plasser i området
ferdselsveier
minner tilknyttet tidligere
gruvevirksomhet på Bråstad
Eldre og nyere tids kulturminner i
planområdet skal kartfestes og beskrives.
Tiltakets innvirkning på kulturmiljøer og

kulturminner skal utredes i forhold til
direkte påvirkning/inngrep i miljøer,
endringer i miljøenes lesbarhet og
opplevelse.
8.5.3

Dagens situasjon.
Verdier

Området – historisk oversikt
Planområdet ligger i tidligere Øyestad
kommune, som med Hisøy, Moland og
Tromøy gikk inn i storkommunen Arendal i
1992. Det berørte området grenser i sør til
Øyestad kommunes tidligere administrasjonssted Bjorbekk. Bjorbekk ble kirkeog kommunesenter i siste halvdel av 1800tallet. Her står Bjorbekk kirke fra 1884.
Kommunelokalet, som også ble satt opp her
om lag på samme tid, er revet.
Planområdet består av arealene til fire
gamle navnegårder: Bråstad (gnr 443) og
Østensbu (gnr 445) i nord og Asdal (gnr
436) og Seldal (gnr 435) i sør.
Bråstad og Asdal framstår etter utstrekning
og ressurser som de viktigste. Seldal ble
skilt ut som egen gård fra Asdal i
middelalderen og Østensbu trolig fra
Bråstad. Planområdet omfatter ikke
gårdenes mest sentrale arealer, men
karakteriseres av mye utmark og spredte
småbruk, de aller fleste med bakgrunn som
husmannsplasser.
Etter andre verdenskrig førte nærheten til
Arendal til en sterkt befolkningsøkning i
Øyestad, med voksende forstadsbebyggelse
mot Arendal. Stoa næringspark var etablert
i grenseområdet mot Arendal godt før
kommunesammenslåingen i 1992.
Fornminner
Innen selve planområdet er det kun tre
kjente lokaliteter med automatisk fredete
kulturminner slik det framgår av
Riksantikvarens database Askeladden – to
gravrøyser og et mindre gravfelt med to
hauger. Alle antatt fra jernalderen. De
ligger relativt samlet helt i sør av området
på Seldal, dels nær gårdsbebyggelsen på
bruknr. 1 (id 58625,19440, 74893). Det er
imidlertid flere registreringer i nærområdet,
i god spredning rundt hele planområdet,
dels i randsonen, se figur 8-45. Ved
Bjorbekk rett sør for Seldal, på Solås under
Asdal, er det funnet en tykknakket øks,
trolig fra yngre steinalder (id 12620) Like
utenfor planområdet i sørøst, på Sagmyr
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også under Asdal, er det registrert en
gravrøys og steinlegging trolig fra
jernalderen (id 80562). Vest for
Sagvannene på Ødemoen under Bråstad er
det en steinsetning og en steinlegning (id
42281, denne ligger utenfor kartutsnittet på
registreringskartet i figur 8-45). Og på
Østensbu helt i nord er det et gravfelt med
fem hauger (id . Her er det bl.a. gjort rike
funn fra vikingtiden.
Registreringene og funnene forteller om
bosetting og aktiviteter fra ulike perioder i
forhistorisk tid, i hovedsak knyttet til en
jordbruksbosetting. Funnene indikerer at
det er potensial for å gjøre ytterligere funn
av automatisk fredete kulturminner også i
planområdet, som i hovedsak ligger mellom
de registrerte kjente lokalitetene. De mange
husmannsplassene som har vært i samme
område viser at det er brukbare betingelser
for å drive jordbruk også her, selv om dette
ikke er gårdenes kjerneområdet.
Aktivitetene med gruvedrift og
plassbebyggelse kan ha fjernet spor.
Samtidig medfører denne typen småskala
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jordbruk ofte mindre fysiske ødeleggelser
som kan skade eldre minner. Noen av
plassene har vært fraflyttet siden 1800tallet. Som gammelt utmarksområde for
sentrale, eldre gårder vil også spor etter den
eldste utmarksbruken være aktuell.
Eldre steinalder.
Planområdet er småkupert og ligger fra 35
til 70 moh. Etter siste istid var dette et
kystlandskap med mange øyer. En GISanalyse over landhevingen ved Grimstad
som Geodatasenteret har foretatt viser at
havnivået ved avslutningen av istida lå 54–
56 moh., ved eldre steinalder på ca. 40
moh. og ved yngre steinalder ca. 15 moh.
Det er foretatt svært få registreringer etter
eldre steinalder i Aust-Agder. Men
topografien tilsier at det er potensial for å
gjøre funn i slike landskap. En
strandlinjeanalyse vil gi gode pekepinner på
aktuelle steder for spor etter denne tidlige
kystbefolkningen.
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Tabell 8-7:Registrerte kulturminner i Riksantikvarens database Askeladden
Id

Vern

Beskrivelse

A080562 Gravminne Sagmyr

Type

Sted

Aut. fredet

A058625 Gravrøys

Seldal

Aut. fredet

A019440 Gravrøys

Seldal

Aut. fredet

A074893 Gravhaug

Seldal

Aut. fredet

Gravrøys og steinlegging, trolig fra jernalderen
På en flat rabbe ca 20m S for høyeste punkt: 1. Rundrøys, klart
markert. Rest av fotkjede i S-SØ-kanten. Røysen er bygd av
middelsstor - mindre bruddstein, hvorav flere helleformede. I midten
rund grop, d 2 m, dybde 0,5 m. I dennes SV-kant helle på skrå,
synlige mål 0,5x0,35x0,05 m. Kan ha tilhørt gravkiste. Røysen er
bevokst med litt mose og lav. I gropen mindre, elgbeitet furu, litt
lyng. I S-kanten større, også elgbeitet furu. I N-kanten einer. D 11
m, h 0,9m.
Flere senkninger i røysens ytterkant er fylt med stein. Et dyretråkk
går fra NV-gående skogsvei opp på åsen.
Lagt over en senkning i berget og ut mot ryggens V-brink 5 m N for
1.: 2. Rundaktig steinlegning. Består av ett lag bruddstein som
delvis stikker i dagen, særlig i S-kanten. Sannsynligvis urørt.
Bevokst med gress. Kraftig furu i V-siden. Tvm 5 m, h 0,1-0,2 m.
Trolig fra jernalder
Overgrodde bergrabber, beite. Innimellom disse små åkerlapper.
Høye furutrær, eik og kratt. Ingen utsikt.
Rundrøys trolig fra jernalder
Lagt over toppen av en liten rundaktig bergrabbe: Rundrøys. Klart
markert og tydelig. Bygd av bruddstein. Kan være urørt selv om
overflaten er noe ujevn. Bevokst med gran, furu og eik. D 8m, h
0,6m.
To gravhauger i nærheten av bygninger på Seldal. Sannsynligvis fra
jernalder
Lengst NØ på toppen av en bergrabbe med bratt fall mot N-V: 1.
Rundhaug. Bygd av jord og stein. Langs N-kanten noe stein som
kan være del av kantmarkering. Tydelig. Gresskledd. Furu i midten,
einerkratt. D 8 m, h 0,6 m.
6 m SV for 1 og noe lavere på samme rabbe: 2. Langhaug, orientert
NV-SØ. Klart markert men går så og si i ett med terrenget i SØ-S.
Bygd av jord og bruddstein. Inn fra NØ-kanten, rektangulær
inngravning orientert NØ-SV, 2x1x0,3 m. Gresskledd. 2 store furuer
i SV-siden. L 9 m, br 4 m, h 0,75 m.
På en liten flate som i N ligger ned til dyrka mark og i S inntil foten
av slakt N-hellende bergrabb 5 ca 0,5m h steiner som iflg
litteraturen har utgjort en "steinkrets". De S-ligste ligger på rekke
orientert NV-SØ med innbyrdes avstand 2-4,5m.
9,5m NØ for den NV-ligste i denne rekka, og ut mot åkerkant står 2
blokker med innbyrdes avstand på 2,5m.
15m SV for den SV-ligste steinen, på en liten NØ-vendt flate under
bergrabbens høyeste punkt: Rundaktig steinlegning av små
bruddstein. Ytterkanten i NV-N-Ø synlig, ellers overgrodd av et tynt
torvdekke. Utydelig. Flat. Ospekratt, gras og mose. D 4m, h 0,3m.
Kan være steinlegning eller bunnlaget av gravrøys.
Slik de registrerte objektene fremtrer i dag er de tvilsomme som
fornminner
N-S-gående, skogkledd, lav bergskråning som i V ligger inntil smal
åkerteig. Boligområde. Utsikt i V til Øyestad kirke Tykknakket øks av
mørk bergart funnet under bygging av bolighuset på eiendommen.
Gravfelt med minst 5 gravhauger. På en liten flate midt i holtet, 1m
SØ for NØ-SV-gående stifar: Rundrøys av stor rundkamp og
blokker. SV-lige del er fjerna og fra denne kant går en vid sjakt inn
over røysas midtparti. NØ-lige del jevnt avrunda form med klar
markering. Røysa er tydelig i terrenget. Overvokst av smågran og
furu. Lyng og mose. D 9m, h 1m (lengst NØ). Ca 30m NØ for
røysen ligger en ujevn NNV-SSØ orientert steinrøys av stor stein
som muligens kan være en tuft.
Ant. tegnet før 1878 (ubenyttet tegn.for 188 Barbu). Kgl.res.
18.12.1882. Innviet 23.7.1884. Litt.: Bjorbekk kirke 1884-1984; Ras
saks- og klipparkiver; Meget tidstypisk langkirke med V-tårn, oppført
i panelt bindingsverk etter J C Reuters tegninger. Preget av
sveitserstil med gavlformete dør- og vindusåpninger. Forholdsvis
godt bevart utv. og innv. Inventar av vanlige typer fra byggetiden og
senere

A042281 Steinsetting Ødemoen Aut. fredet
/steinlegning

A012620 Funnsted
(løsfunn)

Solås

A032315 Gravfelt

Østensbu Aut. fredet

A083889 Kirkested

Bjorbekk Ikke fredet

Uavklart
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8.5.4 Nyere tids kulturminner
Kulturminnene i området fra nyere tid er i
særlig grad knyttet til jernverks og
gruvedrift. Det gjelder direkte spor etter
selve driften og ikke minst indirekte i form
av tilknyttet plassbosetting.
Fra midten av 1500-tallet til siste halvdel av
1800-tallet preges næringsliv og bosetting i
Øyestad av virksomheter knyttet til
skogressursene, til utnyttelse av
vassdragene som kraftkilde og transport av
tømmer og ikke minst av jernverksdriften.
Gjennom nær 300 år la de rike
malmforkomstene i Arendalsfeltet
grunnlaget for noen av de viktigste
industriforetakene i Norge.

I 1574 fikk Erik Munch, som var
lensherre i Nedenes amt, bevilling av
danskekongen til å bygge et jernverk i
Barbu ved Arendal. Dette er et av de
første kjente jernverk og
gruveprosjektene i Norge. Barbu
jernverk ble nedlagt på 1660-tallet.
Jernverkene som fikk malm fra
arendalsgruvene lå heretter utenfor
distriktet De nærmeste var Frolands Verk

Figur 8-40
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og Nes Verk, men også andre jernverk i
Sør-Norge fikk skipet malm fra Arendal. På
1700- og 1800 –tallet fikk de norske
jernverkene mesteparten av malmen sin
herfra.
Gullalderen var fra 1700-tallet og fram til
midten av 1800-tallet. På grunn av økende
konkurranse fra utenlandske jernverk ble de
fleste norske verk lagt ned i tiden rundt
1860-70. Dermed opphørte også det meste
av gruvedriften, selv om forekomstene ikke
var tømt.
Øyestad var det kirkesognet som var mest
preget av gruvevirksomheten. Her ligger
gruvene tett, og her holdt man driften
gående lengst. Klodeborg (12) og Bråstad
(9) gruver er de eneste som var i drift etter
1900. Malmen de leverte var av meget høy
kvalitet, men den lå dypt nede og
kostnadene ble med tiden for store til at
driften var lønnsom. Bråstad gruver
innstilte som siste i 1975.
Geologiske forutsetninger

Typisk for Arendalsfeltet er mange
forekomster av såkalt "skarn", en broket
blanding av mange forskjellige
mineraler. Disse mineralene inneholder

Gruveområdene i Arendal kommune. Bråstad gruver er lokalitet 9.

Konsekvenser

mye jern, aluminium, kalsium og silisium.
Skarnet har sannsynligvis oppstått ved at
gammel kalkstein har kommet i kontakt
med smeltede eller varme gneisser og
granitter. Det er her vi finner de viktigste
jernmalmforekomstene.
Malmen som ble hentet opp fra de gamle
gruvene var magnetitt, et gråsvart, tungt
mineral med ca. 72 % jern, resten er
oksygen. Den kjemiske formelen er Fe3O4.
Magnetitt kan i tillegg til jern inneholde
spor av andre stoffer, slik som titan,
mangan og krom. Arendalsgruvene leverte
oftest malm som var meget ren.
De fleste geologiske strukturene i
Arendalsområdet går parallellt med kysten.
I geologiske vendinger sier vi at
strøkretningen er SV-NØ. Nedover i dypet
heller de bratt mot syd (har et fall) med en
vinkel på rundt 70 grader. Derfor måtte
gruvearbeiderne slite seg stadig nedover for
å få tak i malmen.

Figur 8-41:
Utsnitt av kart over Arendal
fra 1814 (foto av kopi fra Statens
kartverksarkiv utgitt av Øyestad
historielag). Sørsvannet og dagbrudd ses litt
ovenfor midten av kartet. Arendal sentrum
ses nede mot høyre kant. Den
gjennomgående veien er vestlandske
hovedvei.
Det er registrert 361 gruveobjekter (gruver,
stoller, skjerp o.l.) i 23 områder innen
Arendal kommune. Et av områdene –
Bråstad – ligger delvis innenfor
planområdet. Klodeborg og Seldal ligger
rett utenfor. Når man tar hensyn til objekter
som er fylt igjen eller ikke registrert kan
man anta at det har vært rundt 400 gruver
og skjerp i distriktet. De fleste objektene
(ca. 200) er synker, det vil si dype, vertikale
sjakter. Ca.125 er skjerp, de resterende er
stoller, tunneler, dagbrudd og lignende. I
tillegg til gruveobjektene finnes rester etter
anlegg i dagen.
Driften har etterlatt en mengde større og
mindre åpne gruvehull i Arendalsområdet.
Siden malmårene gikk bratt nedover var
flere av dem svært dype, i noen tilfelle flere
hundre meter. Åpningene i dagen er gjerne
små og de fleste er fylt med vann. Det er
derfor ikke noe tilgjengelig gruvesystem av
betydning under bakkenivå i Arendal.
Teknisk-industrielle kulturminner
Bråstad gruver
Bråstad ble lagt ned i 1975 som de siste
gruvene i Arendal. Bråstad gruver ligger
delvis innefor planområdet, ca. 500 meter
nord for Sørsvann, hovedsakelig innen
området omfattet av reguleringsplanen
”Stoa vest”. Det et av de største og viktigste
gruveområdene i Arendal. Utstrekningen av
hovedområdet er ca. 600 x 600 meter.
Geologisk er dette en typisk
skarnforekomst. Det er til nå registrert 48
gruveobjekter i hovedområdet, samt 4
gruveobjekter ved Bråstad gård. I tillegg
kommer sannsynligvis noen mindre skjerp
nær Sørsvann. Det er bare funnet én inntakt
hestevandring på Bråstad, ved Lille
Langgruve (nr. 10,2). Rester etter 3-4 andre
ligger i området der driftsbygningene sto.
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Oversikt over Bråstad gruveområde. Kartgrunnlaget er to utsnitt av
økonomisk kartblad BQ-011-5-2. Sirklene er bare plassert for å synliggjøre
gruveobjektene. Sifrene som angir gruveområde er utelatt ved nummereringen. Stjerne
markerer hestevandring.
Figur 8-42:

Av de faste kulturminnene over bakkenivå
er det meste borte. De fleste berghalder1
ble brukt som veifyll eller kjørt i pukkverk,
mange hestevandringer2 og murer er
ødelagt av ivrige mineralsamlere.
De registrerte gruvene på Bråstad ligger i to
hovedgrupper. Den ene ligger innenfor
planområdet mellom Slottetjenn og
Bergtjenn. Dette er gruver som ikke har
vært i drift i nyere tid. Fra nord og
sydvestover ligger Katte- eller Kjettegruve,
østre og vestre Zugge, Tre Brødre eller
Tvende brødre (begge skrivemåter er

1

Berghald - haug med avfallsstein utenfor
gruveåpning, ofte misvisende kalt slagghaug.

2 Hestevandring - rund eller mangekantet platting med
gangspill drevet av hester. En Midtstein - stor stein i
midten av hestevandringene, fungerte som bunnlager
for akselen.

78

brukt), Hvalfisk og Lille Langgruve. I
tillegg finnes her noen mindre skjerp.

Konsekvenser

Tabell 8-8:

Oversikt over detaljer ved gruveobjektene på Bråstad.

Nr.

Gruve

Type

Lengde

Bredde

1,1

Katte / Kjette

synk

11

2,1

Katte / Kjette

synk

15

3,1

Østre Sugge / Zugge

synk

4,1

Vestre Sugge / Zugge

Dybde

Vannfylt

Tilstand

7

ja

Mye søppel

1

ja

Gjenfylt, litt søppel

40

3

nei

Litt søppel

synk

20

2

ja

Åpen

5,1

skjerp

9

1

25

nei

Åpen

6,1

skjerp

4

1

ja

Åpen

7,1

Tre Brødre / Tvende Brødre

synk

8

2

ja

Åpen

8,1

Tre Brødre / Tvende Brødre

synk

26

3

ja

Åpen

9,1

Hvalfisk

synk

24

3

20

ja

Åpen, litt søppel

10,1

Langgruve, Lille/Østre

synk

11

1

72

ja

Åpen

10,2

Langgruve, Lille/Østre

synk

11

3

72

ja

Åpen

11,1

Langgruvens søndre skjerp

synk-skjerp

3

1

ja

Gjenfylt

12,1

Jensens gruve

synk-skjerp

10

3

nei

Gjenfylt

nei

Gjenfylt, mye søppel

nei

Gjenfylt

nei

Gjenfylt

13,1

28

synk-skjerp

5

2

14,1

Hesterumpe

synk

20

3

14,2

Gamle langgruve

synk

14,3

Gyldenløwe

synk

35

10

nei

Gjenfylt , mye søppel

14,4

Antoinette

synk

37

2

nei

Åpen, litt søppel

14,5

Pumpe

synk

49

4

nei

Åpen, mye søppel

14,6

Erlands/Schelderups gr.

synk

11

5

Gjenfylt, mye søppel

14,7

Skoggruve, Store m/stoll

synk

12

5

Gjenstøpt, mye søppel

14,8

Ovnsgruva / Ormgruva

synk

5

5

Åpen

14,9

Marie gruve m/stoll

synk

10

7

ja

Åpen, mye søppel

15,1

Gyldenløwe skjerp

skjerp

5

4

12

ja

Åpen

16,1

Skoggruve, Lille

synk

10

3

15

ja

Gjenstøpt

17,1

Ovnsgrubens skjerp

skjerp

1

1

18,1

Forhåbnings skjerp

skjerp

2

2

19,1

Treschow gruve

synk

36

2

20,1

Myrskjerpet

synk

4

2

21,1

28

Gjenstøpt
4

Gjenfylt
nei

Åpen

15

ja

Gjenfylt , litt søppel

2

nei

Gjenfylt , litt søppel

skjerp

4

2

22,1

Fjelds gruve

synk

10

4

Gjenfylt

23,1

Knap Næring gruve

synk

4

4

Gjenfylt

24,1

Charlotte /Administr.gr

synk

37

8

nei

Åpen, litt søppel

skjerp

5

2

nei

Åpen

25,1

46

26,1

Charlotte skjerp

Synk

8

2

ja

Gjenfylt

26,2

Charlotte skjerp

Synk

4

4

nei

Gjenfylt , litt søppel

27,1

Synk

5

2

nei

Gjenfylt

28,1

skjerp

3

2

nei

Åpen

29,1

skjerp

2

2

nei

Åpen

30,1

skjerp

2

1

nei

Åpen

31,1

skjerp

4

1

nei

Åpen

32,1

skjerp

8

3

nei

Åpen

33,1

skjerp

3

1

ja

Åpen

34,1

skjerp-synk

6

1

ja

Åpen

synk

9

2

ja

Åpen

skjerp

2

1

nei

Åpen

synk-skjerp

26

3

ja

Åpen, litt søppel

38,1

synk-skjerp

5

2

ja

Åpen, mye søppel

39,1

synk

26

1

ja

Åpen

40,1

skjerp

5

3

ja

Åpen

41,1

synk/skjerp

5

1

ja

Åpen

42,1

synk

15

2

ja

Åpen

35,1

Langebak skjerp

36,1
37,1

Mosberg gruve

4
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Figur 8-43: Utsnitt av kartet over Bråstad gruver fra 1835. Vi ser de viktigste gruvene, samt to
gamle og to nye hestevandringer. Kartet er detaljert og gir mange opplysninger. Det er tydelig
å se at Gamle Langgruve og Antoinette har rast sammen.
Den andre og viktigste gruppen ligger rundt
driftsbygningene lenger sydvest, utenfor
planområdet. Her ligger kjente gruver som
Hesterumpe, Gamle Langgruve,
Gyldenløwe, Antoinette, Erlands gruve,
Skoggruva, Ovnsgruva, Treschow,
Charlotte og mange mindre synker og
skjerp. Flere av disse i forbindelse med
hverandre under bakken (samme
hovednummer).
Utenfor planområdet, nordvest for Bråstad
gård, ligger 2 smale synker og et par skjerp
oppe i lia. Rett sør for Seldal, utenfor
planområdet, ligger en synk3 og et skjerp4.
Øst for søndre del av planområdet ligger
også et større gruvområde rundt Klodeborg.
Disse områdene berøres ikke av
planforslaget.
I gamle dager var det Fritzø jernverk som
hadde rettighetene på Bråstad. Den gamle
driften pågikk minst til 1882. I 1906-1907
var det en prøvedrift i Gyldenløwe og
Antoinette gruver, ved et arendalsfirma som
het A/S Norsk Malmexport. På denne tiden
ble det lagt inn elektrisitet i gruvene. Neste
drift var perioden 1916-21ved

3 Synk - egentlig bunnen av en sjakt, men brukes
også om selve sjakten.
4 Skjerp - mindre hull eller grop der det ikke har vært
drift av betydning.
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arendalsfirmaet A/S Braastad Jerngruber.
Det var i Gyldenløwe og Antoinette man
hentet malm. I 1941 skal det også ha vært
en liten tilfeldig drift. Så lå gruvene nede
fram til 1952, da Christiania Spigerverk
A/S satte i gang. Gruvene var i drift fram
til 1975, da de ble lagt ned som de siste
jerngruver i Arendalsdistriktet. Den dypeste
sjakten fra den siste perioden skal ha vært
400 m dyp, men den er nå fylt igjen og
ligger under kjøpesentret på Stoa vest. De
gamle gruvene var forholdsvis grunne. De
fantes 40-50 små og store gruver i området
som var opp til 100 m dype. Ingen av disse
er i god bevaringsmessig stand og tyngden
av gruvene ligger utenfor planområdet
(innenfor reguleringsplan Stoa vest).
Etter at gruvene ble lagt ned i 1975 ble
området en periode brukt til produksjon av
ferdigbetong. Dermed ble flere av
driftsbyningene revet eller bygd om. Knap
Næring gruve og Fjelds gruve ble fylt igjen
med betongavfall.
Det er mye søppel i flere av gruvene på
Bråstad. Særlig er det mye i hovedområdet
for driften de siste årene.
Gyldenløwe/Antoinette er helt fylt med
søppel. Dette er for det meste industriavfall
og gamle bilvrak eller deler av disse.
Denne fyllingen vil sannsynligvis bli ustabil
etter som årene går, og man må være
oppmerksom på dette. Store Skoggruve er
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også helt fylt med søppel, samt
bygningsdeler fra de gamle
driftsbygningene. Erlands gruve
(Schelderups gr.) ble delvis fylt med
bygningsavfall i 1991-92. Det er også mye
søppel i Marie gruve. Om det også er noe
under betongen i Fjelds gruve og Knap
Næring gruve er uvisst.
I flere av de andre og eldre gruvene er det
også søppel. Dette gjelder særlig Katte
gruve (husholdnings- og gårdsavfall), og et
skjerp ved Mosberg gruve
(husholdningsavfall). Ellers er det bare
mindre mengder søppel.
Hovedinformanter er John Laulo, Stoa (har
vært stiger i Bråstad under den siste
driften), og bergmesteren i Trondhjem.
Det er ikke gjort en nøye vurdering av
avfallstype i de enkelte gruver i distriktet.
Det kan derfor finnes steder med farlig
spesialavfall.
Verdivurdering
Det er ingen tvil om Bråstad gruvers store
betydning for jernverkshistorien i nasjonalt
perspektiv. De har også lokalt stor verdi for
bosettingshistorien og er del av et helhetlig
kulturmiljø særlig i sammenheng med de
mange restene av husmannsplasser i
området og med rester av eldre
ferdselsstrukturer. Det som drar ned er
tilstanden som er sterkt vekslende, og at
dagens kommunikasjonsårer med
Arendalsbanen og veger splitter miljøet.
Totalvurderingen blir derfor middels til stor
verdi. Enkelte elementer kan ha høyere og
lavere verdi.
L ite n
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Arendalbanen
Jernbanen mellom Arendal og Froland ble
åpnet 1908 med stasjonsbygning på
Bråstad, den var betjent til 1927. Bråstad
ble nedgradert til holdeplass i 1976. Den
gamle stasjonsbygningen er revet, men
stasjonsboligen står fortsatt i god stand.
Stasjonen ligger utenfor planområdet. Stoa
var en kort periode stoppested i 1937. For å
imøtegå den økende aktiviteten i Stoa
næringsområde ble Stoa "gjenåpnet" som
holdeplass i 2008 med nybygd stoppested.
Fyllingene for banen er dels kledt med
naturstein. Der banen krysser
Lilleelvvassdraget skal det være en fin

hvelvbru. Vi kjenner ikke til om det er
andre jernbanetekniske installasjoner av
betydning på strekningen.
Verdivurdering
Arendalbanen har samferdselshistorisk
betydning. Den har vært viktig for utvikling
av næringsliv og bosetting i regionen, men
er ikke spesielt nært knyttet til andre
kulturminner eller strukturer i planområdet.
Verdien anslås som middels til stor.
L ite n
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Gårdsbosetting og husmannsplasser
En følge av gruvedriften og alle
virksomhetene knyttet til den med transport
og skogsarbeide mm. var behovet for
arbeidskraft. Et behov som har nedfelt seg i
gardhistorien i form av et stort antall
underbruk og særlig husmannsplasser. På
Bråstad er dette særlig tydelig. I 1660 var
det to gårdbrukerfamilier og 8
husmannsfamilier, i 1701 var antall
husmannsfamilier økt til 16. Ved
folketelling i 1803 var det 22 plasser under
gården. Ved folketellingene i 1801 og 1865
er mer enn halvparten av familiefedrene på
Bråstad gruvearbeidere.
Bebyggelsen til hovedbrukene på Bråstad
ligger rett utenfor planområde i nordvest.
Lenge ble de beskyttet mot videredeling
ved eierskapet til Larvikgrevene. De gode
malmforekomstene på gården var alt på
1660-tallet kjøpt opp for å sikre driften ved
Fritzø jernverk. Men etter at Treschow
solgte i 1867 ble også hovedbrukene mer
oppdelt.
Det samme mønsteret for utviklingen av
husmannsplassene gjør seg gjeldende for de
andre navnegårdene i området. Navnet til
Stoa næringsområde skriver seg fra en
tidligere plass kalt Stoa under Østensbu.
Utover 1800-tallet ble noen av plassene lagt
øde, men de fleste ble etter hvert skilt fra og
solgt som egne bruk. Dette skjedde særlig
på 1870 og 1880-tallet.
Mye av dagens boligbebyggelse har
bakgrunn i de gamle plassene. Det samme
gjelder restene av eldre kulturlandskap.
Det er småskala jordbruk det her er snakk
om. De fleste er nå i hovedsak i bruk som
boligeiendommer. Det har dels ført til
gjengroing, men har også gitt gode
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bevaringsforhold til relikte former for eldre
kulturlandskapselementer som steingjerder,
rydningsrøyser, mindre teiger, stier ol. Det
er mange lange steinstrenger innen
området, og de kan ha ulik bakgrunn og
aldre.
En systematisk registrering av
kulturlandskap, utmarksminner og spor
etter eldre ferdsel ligger ikke til grunn for
denne utredningen, men det er kjent at slike
elementer finnes i området. Utredningen av
"landskapsbilde" framhever kulturlandskap
på Haugåsdalen, Slottet/Slottetveien,
Slåttene, Vika, Sørsvatn, Nygårdshaven og
Sagmyr/Ospelunden. Seldal/Rønningen øst
for E18 framheves som et større
kulturlandskapsområde.
Med noen få unntak gjelder all SEFRAKregistrert bebyggelse innen eller nær
planområdet, og mye av den i grenselandet,

den gamle husmannsplassbebyggelsen.
Steder med registrert bebyggelse, hus eller
tufter er fra sør Seldal (bruk), Askedalen,
Nygårdshaven, Sørsvatn, Vika, Slåttene,
Lindåsen, Nedre Lindåsmyr,
Skredderplassen og lengst nord Bråstad
tidligere skole. Alle innen selve
planområdet ser ut til å være datert etter
1850, men noen i grenseområdet er datert
før og er derfor meldepliktige etter
kulturminnelovens § 25. Det gjelder bl.a.
Vika ved Sagvannene i øst, og de to
Lindåsenplassene ved Bråstadlina, samt
Sørsvaten sør for Sørsvannet. Men
SEFRAK-registreringen er ikke fullstendig.
Det er mange tufter etter hus som ikke er
kommet med i registreringen og som det er
klare belegg for er eldre enn 1900.

Figur 8-45:
8-44: Utsnitt
Registreringskart
av kart over området
kulturmiljø:
fra 1887(Statens
Nummer henviser
kartverk)
til nummerering av kulturmiljøene
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Oversikt
SEFRAK er et landsdekkende register over
eldre bygninger og enkelte andre
kulturminner i hovedsak fra før 1900, og
sier i utgangspunktet lite om verdien annet
enn den som er knyttet til alder. Arendal
kommune har i prinsippet vedtatt at all
bebyggelse fra før 1900 skal vernes, det vil
med andre ord gjelde de fleste SEFRAKregistrerte. Et viktig moment for
vurderingen av SEFRAK-bebyggelsen må
også være den nære forbindelsen til
gruvedriften i området. Plassene er nært
knyttet til industrihistorien og
dokumenterer det gamle industri- og
gårdslandskapets sosiale bosettingsstruktur.
Også den ikke-registrerte bebyggelsen kan
ha like høy kulturhistorisk verdi i denne
sammenhengen. En del av den eldste
plassbebyggelsen ble erstattet av nye hus
etter at plassene ble selvstendige bruk.
Ellers preger enda yngre erstatningshus,
moderat fortetting og hageplener nå flere av
småbruka. Høyest verdi vil miljøene ha som
ligger i sammenheng med andre tilsvarende
miljøer og kulturhistoriske strukturer
knyttet til industrihistorien, ferdsel,
fornminner og kulturlandskap. Noen
miljøer skiller seg derfor ut:

lensmann Lobes som flyttet hovedhuset på
gården til Bjorbekk som kommunehus i
1890. Det ble senere bygd nye hus. Selve
tunet på Seldal ligger i randsonen til
planområdet, men i sammenheng med et
større kulturlandskapsområde som strekker
seg innover planområdet til Rønningen.
Deler av gårdslandskapet gjennomgikk en
omfattende drenering rundt 1930 som det
ennå er spor etter. Rønningen var
husmannsplass til 1866. Plassen er bebygd,
men ingen av husene er registrert. Det er
trolig flere tufter etter eldre hus i området.
Rønningen var også et bosted for
"bergbrytere" og det har vært gruver på
Rønningen og Seldal.
Tidlig på 1800-tallet ble det bygd ny
hovedveg over Seldal og Rønningen (ved
Rummelhof), men denne skal ha blitt brutt
opp da det kom ny veg over Seldalskogen i
1860. Om det likevel finnes rester kjenner
vi ikke til.
Verdivurdering
Området er sammensatt av kulturminner
som dokumenterer stor tidsdybde i bruken
av området og et karakteristisk spekter av
kulturminnetyper av stor kulturhistorisk
betydning. Fornminnene er de eneste som
ligger innen planområdet. Kulturminnene
ligger i sammenheng med et større
kulturlandskapsområde som forsterker
opplevelsen av dem. Dette tilsier at miljøet
har stor verdi.
Liten Middels Stor

Figur 8-46: Skredderplassen
Seldal/Rønnningen
Et område som ser ut til å være særlig rikt
sammensatt er arealet øst for E18 ved
Seldal/Rønningen. Det består av
fornminner, eldre bebyggelse og
kulturlandskap. Fornminnene (id
58625,19440, 74893) er de eneste som
ligger klart innenfor planområdet og består
av to gravrøyser og et mindre gravfelt med
to hauger. Det antas at de dokumenterer
bosetting i jernalderen. Det ene feltet ligger
i sammenheng med gårdsbebyggelsen på
Seldal bruk 1, med tre SEFRAK-registrerte
objekter, hvorav to er registrert som ruiner.
En markant eier av gården fra 1872 var

Miljøet har mye av sin verdi fordi det er
sammenhengende og helhetlig og vil være
sårbart for oppsplittende inngrep som lett
kan ødelegge den historiske lesbarheten.
Kulturminnene har småskala karakter og
større bebyggelse i nærområdet kan lett
redusere/bryte sammenhengen til
omgivelsene. Området bør trekkes ut av
planforslaget.
Sagemyr/Ospelunden
Miljøet ligger sørvest i planområdet på
Asdal, tangerer E18 og består av
fornminner, tufter etter
småbruksbebyggelse og
kulturlandskapselementer – i sammenheng
med nyere boligbebyggelse. På en
høyderabbe helt i randsonen av
planområdet er det registrert en gravrøys og
en steinlegging (id 80562). Dateringen er
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trolig jernalderen. Brukene Sagemyr og
Ospedalen har bakgrunn i eldre plasser eller
småbruk. De lå brakk en tid på slutten av
1800-tallet. Jordveien måtte da dyrkes på
ny og gårdstunene ble gjenoppbygd de
første 10-år av 1900-tallet. Også denne
bebyggelsen er siden erstattet av ny med
karakter av boligeiendommer. Dagens
bebyggelse ligger noe lenger ut mot E18
enn de gamle tuna. Det er derfor bevart
grunnmurer og tufter etter flere lag av den
eldre bossettingen litt lenger vest for dagens
hus. Fortsatt er det eldre kulturlandskapet
sporbart med flere steingjerder og stier og
deler av jordveien er holdt åpen av
grunneieren Arendal kommune. Et nytt og
større drivhusanlegg er reist mellom E18 og
bebyggelsen.

Figur 6-48: Gammelt steingjerde mellom
husene i den nye bebyggelsen
Nygårdshaven
Miljøet ligger i søndre del av planområdet,
vest for E18, og består av kulturlandskap og
småbruksbebyggelse. Nygårdshaven var
husmannsplass under Seldal. Den ble eget
bruk så sent som i 1943. Det er registrert ett
hus i SEFRAK-systemet på bruket, men
miljøet består av flere hus. Stedet brukes i
dag som boligeiendom. Kulturlandskapet
inneholder gamle steinstrenger og stier. Det
er nå bygd et større anlegg med
drivhus/gartneri her.
Verdivurdering
Kulturminnetypene er representative for
området, men relativt vanlig forekommende
og ligger kun delvis i opprinnelig kontekst.
Det tilsier lav mot middels verdi.
Liten Middels Stor

Figur 8-47: Rester av steingjerde nord for
Sagmyr
Verdivurdering
Kulturminnene i miljøet er representative
for sine epoker og dokumenterer tidsdybde
i bruken av området. Det siste understrekes
av fornminnet i relativt fattbar nærhet til de
andre kulturminnene. Ny bebyggelse og
tiltagende gjengroing svekker i noen grad
opprinnelig kontekst. Verdien vurderes til
litt over middels verdi.
L ite n
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Figur 6-49: Tuft etter uthus i hage
Vika og Slåttene
Miljøet ligger vest i planområdet og består
av eldre småbruksbebyggelse og
kulturlandskap. Vika og Slåttene er to
gamle husmannsplasser under henholdsvis
Asdal og Bråstad. Begge er lokalisert ved
Lilleelvvassdraget. Vika ble innløst fra
Asdal i 1899 som en av de siste
husmannsplassene. Slåttene og Granåsen
var to plasser som senere ble slått sammen.
Gårdstuna ligger helt i randsonen av
planområdet. På Vika er tre hus registrert i
SEFRAK, hvorav ett fra før 1850 og derfor
med meldeplikt etter kulturminneloven.
Driftsbygningen er noe amputert, men
stuebygning og stabbur intakte. På Slåttene
er ett hus registrert, men her er i tillegg
flere gårdshus med tradisjonelt preg.
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De to gamle plassene ligger ved et vernet
vassdragsbelte langs Lilleelvva. Lilleelva
hadde også stor betydning i sammenheng
med tømmerfløting og navnene på Øvre,
Midtre og Nedre Sagvann i vassdraget
forteller om tidligere virksomheter. Vi
kjenner ikke til eventuelle kulturminner
etter tømmerhåndteringen. Jordveien ved
Vika er svært tilgrodd. Ved Slåttene er
landskapet mer åpent, men omgivelsene er
samtidig noe mer bebygd med bolighus fra
senere perioder av 1900-tallet. Miljøet
avgrenses i nord av Arendalbanen som her
har natursteinsatte fyllinger. En gammel
veg forbinder de to tidligere plassene. Den
følger landskapet terrengnært, men bærer
preg av utbedringer i senere år. Det er
mange steinstrenger og rydningsrøyser i det
småkuperte landskapet. Et steingjerde i
skillet mellom de navnegårdene Bråstad,
Asdal og Seldal kan godt vært svært
gammelt.
Verdivurdering
Miljøet er representativt for
plassbebyggelsen og landskapstilknyttingen
i området. Det er et av relativt få steder
eldre bebyggelse er bevart sammen med
kulturlandskapselementer. Plassene ligger i
et vernet vassdragsbelte og mye av
opprinnelig kontekst synes å være lesbar.
Det ligger i et turområde som er godt
tilgjengelig, også i sammenheng med andre
kulturmiljøer i nærområdet. Samlet anses
verdien som stor.

Figur 6-51: Stuebygningene på Slåttene

Figur 6-52: Innmarka på Slåttene avgrenset
av jernbanen med steinsatt fylling.

Liten Middels Stor

Figur 6-53: Steinhjerde i marka ved
Vika/Slåttene

Figur 6-50: Stuebygningen på Vika med
Midre Sagvatn i bakgrunnen.

Lindåsen, Nedre Lindåsmyra
Miljøet ligger vest og i randsonen til
planområdet, til vegen Bråstadlina. Det er
også knyttet til den gamle "Byvegen" mot
Bråstad. Det består av
småbruksbebyggelse, og kulturlandskap.
Lindåsen skal være en av de eldste
husmannsplassene under Bråstad. Den ble
fraskilt hovedbruket i 1911, samtidig ble
også Nedre Lindåsmyra skilt ut, men brukt
sammen med Lindåsen.
Det er registrert ett eldre våningshus fra før
1850 i hvert tunområde, men det er også
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noe annen gårdsbebyggelse her.
Stuebygningen på Lindåsen er et to-etasjes
svalgangshus som skal ha svært høy alder.
Det på Lindåsmyra er mindre, begge ser
godt bevarte ut. Miljøet er noe fortettet med
yngre bolighus fra ulike perioder av 1900tallet og noe fritidsbebyggelse. Stedet
brukes først og fremst som boligeiendom
og har mye av sin karakter av det.
Kulturlandskapet er halvåpent og i ferd med
å gro igjen i ytterkant. Den gamle
"Byvegen" forbinder Lindås med
Slottet/Blokken (i planområdet) i øst og
Bråstad i vest. Noen gamle, store løvtrær i
tunområdet markerer den. Byvegen skal
være sporbar helt fram til næringsområdet
på Stoa. Selv om Arendalbanen skiller mot
sør, ligger Lindåsen i forbindelse med veg
til kulturmiljøet Slåttene/Vika (i
planområdet).
Verdivurdering
Miljøet er representativt for
plassbebyggelsen og landskapstilknyttingen
i området. Som en av de dokumentert
eldste husmannsplassene gir det en viss
tidsdybde til småbruksmiljøet i området.
Noe som også understrekes av den høye
alderen til stuebygningen på Lindås.
Miljøet ligger i sammenheng til andre
verdifulle miljøer. Samlet verdi vurderes
som middels til stor, men enkeltelementer
kan ha høyere verdi.
Liten Middels Stor

Figur 6-54: Lindåsen med det eldste
våningshuset til venstre for ”Byvegen”.

88

Figur 6-55: Lindåsmyra
Slottet/Blokken
Miljøet ligger i nordre del og sentralt i
planområdet. Det består av gruveminner,
eldre småbruksbebyggelse, kulturlandskap
og eldre vegfar. Gruveminnene her er del
av Bråstad gruver der hovedtyngden ligger
på sørsiden av Arendalbanen, men har vært
mindre utsatt for endringer her. (se omtale
foran og fig. 3.6.5). Blokken er skilt ut fra
Bråstad, Slottet fra Østensbu, begge er
gamle husmannsplasser. I dag er de i bruk
som boligeiendommer. Det er bare
registrert hus fra før 1900 på Slottet, som
for øvrig er et av få bruk i området med
komplett tun med bolighus, driftsbygning
og stabbur. Tunområdet har hagepreg med
stor plen og ligger i visuell sammenheng
med industribebyggelsen på Stoa.
På Blokken er det bare nyere
boligbebyggelse, men flere tufter og
grunnmurer etter den opprinnelige
bebyggelsen er bevart. Kulturlandskapet
har innslag av mange gamle elementer, som
steingjerder og styvtrær, og er særlig rikt på
Blokken. Steingjerdet mellom
navnegårdene Bråstad og Østensbu kan ha
høy alder. Landskapet rundt bærer preg av
tilgroing.
De to plassene er bundet sammen med den
gamle Byvegen og derigjennom også
forbundet til andre eldre kulturmiljøer i
området.

Konsekvenser

Figur 8-56: Fra kulturlandskapet ved
Blokken
Verdivurdering
Miljøet inneholder et spekter av de mest
karakteristiske kulturminnetypene for
området. Minnene fra gruveindustrien
ligger her i en lett lesbar sammenheng til
småbruksbebyggelse, tufter etter
plassbebyggelsen, kulturlandskap og vegfar
som gjør det lett å lese og oppleve dem i
tilnærmet opprinnelig kontekst. Det har
stor kulturhistorisk betydning. Samlet tilsier
dette stor verdi.
Liten Middels Stor

Figur 6-59: Tuft ved Blokken
Bråstad skole
Bruk nr. 11 ble skilt ut til Øyestad
kommune som skoletomt i 1872. En
tidligere husmannsplass Haven ble samtidig
skilt ut til læreren. Skolehuset står og er
SEFRAK-registrert. Det er tatt i bruk til
barnehave og velhus og utbygd i flere
etapper. De ulike byggetrinnene er klart
skilte og huset har bevart et eksteriør og
miljø rundt som gjør det lett å lese
opprinnelig sammenheng. Det er noe rester
av eldre uthus på Haven, men nyere
boligbebyggelse dominerer.
Verdivurdering
Bråstad skole har en særlig betydning for
fellesskapets historie og lokal identitet.
Huset oppleves i tilnærmet opprinnelig
kontekst. Det har stor verdi.
L ite n

M id d e ls S to r

Figur 6-57: Tunet på Slottet med hage og
utbygd næringsområde i bakgrunnen.

Figur 6-60: Gamle bråstad skole.

Figur 6-58: Gammelt styvingstre ved
Slottetjernet.

Sørsvatn
Sørsvatn med et belte rundt vannet er i
hovedsak holdt utenom planområdet som
del av vernet rundt vannet, men det ligger
omgitt av planområdet, Lauvbakken
tangerer det. Her er småbruk og rester av
eldre plassbebyggelse rundt hele vannet. De
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ligger dels i sammenheng med eldre
kulturlandskap, med vegfar og steingjerder.
Skredderplassene og Einerhaugen på
nordsiden er skilt ut fra Bråstad. Sørsvatn
og Lauvbakken på sørsida og sørvestsida
hører til Seldals gårdsområde. Det er bevart
gamle autentiske hus på Nordre
Skredderplassen og Sørsvatn og her er det
SEFRAK-registreringer av ruiner og hus.
Flere av bygningene har høy autentisitet.
Lauvbakken er fortsatt matrikkulert under
hovedgården på Seldal og her er det lenge
siden det har bodd folk. Det er kun ruiner
tilbake, ingen er registrert. Det skal være
flere kulturlandskapselementer ved
Lauvbakken, som dels er tilgrodd. Et
steingjerde i skillet mellom navnegårdene
Bråstad, Asdal og Seldal kan godt vært
svært gammelt. Vegen over Einerhaugen er
trolig del av en gammel allfarveg mot
Bråstad og Bråstad gruver.
Verdivurdering
Miljøet inneholder et spekter av de mest
karakteristiske kulturminnetypene for
området. Deler av minnene fra
gruveindustrien ligger her i lesbar
sammenheng til plassbebyggelse,
kulturlandskap og vegfar som gjør det lett å
oppleve dem i tilnærmet opprinnelig
kontekst. Det har stor kulturhistorisk
betydning, noe som tilsier stor verdi.
Liten Middels Stor

8.5.5

Konsekvenser
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M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

Arendalbanen
Området for planlagt godssportilknytting er
øst for Slåttene, der deler av dagens bane
har steinsatt fylling. Denne går trolig tapt.
Inngrepet har trolig større betydning for
kulturlandskapet på Slåttene enn det
jernbanehistoriske. Ved Lilleelva er det en
steinhvelbru, men den ser ikke ut til å bli
berørt. Det vanskelig å se at
næringsutbygging i omgivelsene til
jernbanen kan komme i konflikt med dette
kulturmiljøets kulturhistoriske innhold.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet mot litt
negativt.
S to rt
n e g a tivt

S to rt
p o sitivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Planforslaget vil få ubetydelig til litt
negativ konsekvens (- / 0).
Seldal/Rønnningen
Området er trukket ut av planene og berøres
ikke. En mulig økt trafikk på dagens veg
som avgrenser miljøet mot vest, vil neppe
endre situasjonen for kulturmiljøet i
nevneverdig grad.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet negativt.
S to rt
n e g a tivt

Bråstad gruver
Ingen av de markerte gruveområdene ser ut
til å bli direkte berørt av byggeområdene
eller planlagt infrastruktur. Det er mulig
område NF6 tangerer området med
gruveminner. Med forbehold om direkte
konflikt til enkelte elementer er det
vanskelig å se at næringsutbygging i
omgivelsene til de gamle gruveminnene kan
komme i konflikt med dette kulturmiljøets
kulturhistoriske innhold.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes så langt som intet
negativt.
S to rt
n e g a tivt

Planforslaget vil få ubetydelig konsekvens
(0)

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Planforslaget vil få ubetydelig konsekvens
(0)
Sagemyr/Ospelunden
Miljøet ligger i sin helhet innenfor LNFA8.
Det avgrenses i nord av utbyggingsområdet
N3 med grense langs dagens kraftlinje. Et
større drivhusanlegg ligger som en buffer
mot dagens E18 i nordøst. Et nytt
næringsområde i nord vil neppe påvirke
kulturhistoriske verdier i miljøet. Det
registrerte fornminnet ligger helt i motsatt
ende av miljøet i forhold til byggeområdet.
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Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som intet negativt.
S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Planforslaget vil få ubetydelig konsekvens
(0)
Nygårdshaven
Miljøet vil bli liggende mellom E18 i øst og
utbyggingsområde NF4 i vest. Det vil trolig
også bli ytterligere avspist med nye
atkomstveger og kryss med E18. Det er
sannsynlig at kulturlandskapselementer går
tapt ved utbyggingen.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som stort negativt.
S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Verdien er satt til liten mot middels.
Planforslaget vil få liten mot middels
negativ konsekvens (- / - -)

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

Lindåsen, Nedre Lindåsmyra
Det planlagte utbyggingsfeltet ligger i
utmarka øst for miljøets kjerneområde, med
en smal buffersone ved LNFA6. Det
vanskelig å tenke seg at miljøet ikke blir
indirekte berørt. Småbrukas sammenheng
til utmarka blir sterkt redusert. Det er også
mest sannsynlig at det meste av den gamle
"Byvegen" går tapt. Den viktigste
konsekvensen blir at plassenes
sammenheng til den gamle "Byvegen"
østover blir brutt.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels mot litt
negativt.
S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Verdien er vurdert som stor/middels.
Planforslaget vil få middels negativ
konsekvens (- -)

Vika og Slåttene
En korridor med ny infrastruktur i form av
veg og jernbane er planlagt i utmarka øst
for tunområdene. Størst nærføring får
Slåttene med planlagt godsbanetilknytting
like ved tunområdet. Den steinsatte
fyllingen som avgrenser innmarksområdet
mot jernbanen i dag går trolig tapt.
Forøvrig ligger gårdstun med nærmeste
omgivelser ikke innen planområdet, men
det er det vanskelig å tenke seg at miljøet
ikke blir indirekte berørt. Kontakten
mellom plassene ved Sagvannene og
Sørsvatnet langs gamle stier blir brutt.
Kulturlandskapselementer som gamle
eiendomsgrenser i form av steingjerder vil
gå tapt eller bli sterkt redusert. Den
viktigste landskapssammenhengen til dette
miljøet, forholdet til Sagvannene, blir
imidlertid ikke berørt.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels negativt.
S to rt
n e g a tivt

Verdien er vurdert som stor. Planforslaget
vil få middels til stor negativ konsekvens
(- - / - - -)

Slottet og Blokken
Miljøet ligger i all hovedsak innenfor
LNFA7-område, men får nærføring til nye
veger og utbyggingsområdet i vest ved
Blokken. Sammenhengen til deler av
utmarka og plassene ved Lindåsen langs
den gamle "Byvegen" blir brutt. Området
med gruveminner blir ikke berørt. Miljøet
er også i dag berørt av eksisterende
næringsbebyggelse i omgivelsene ved
Slottet.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som middels mot lite
negativt.
S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Verdien er vurdert som stor. Planforslaget
vil ha en middels negativ konsekvens (- -)

S to rt
p o sitivt

Gamle Bråstad skole
Verken skolen eller det nærmeste området
rundt vil bli direkte berørt av utbyggingen,
men naturområdene rundt som i dag brukes
av dagens brukere av skolen inngår i N3 og
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N4. Det er vanskelig å se at disse
inngrepene berører kulturhistoriske
sammenhenger mellom skolen og
omgivelsene. Endringen i omgivelsene kan
imidlertid få følger for dagens bruk av huset
og prognoser for å bevare det slik som nå.
Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes som lite til intet
negativt.
S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Planforslaget vil få liten til ubetydelig
negativ konsekvens(–/0)
Rundt Sørsvatn
Miljøet ligger i all hovedsak utenfor
planområdet. Mest berørt blir området ved
den fraflytta husmannsplassen Lauvbakken
på vestsiden av vannet. Her er det et smalt
belte med LNFA9 område øst for
utbyggingsområdet. Tufter og
kulturlandskapselementer kan bli direkte
berørt. Viktigst er at kontakten med
plassene ved Sagvannene langs gamle stier
blir brutt. Kulturlandskapselementer som
gamle eiendomsgrenser i form av
steingjerder vil gå tapt eller bli sterkt
redusert.
Omfang og konsekvens
I forhold til sammenhengen i miljøet rundt
Sørsvatn som helhet vurderes omfanget
som lite til middels negativt.
S to rt
n e g a tivt

M id d e ls
n e g a tivt

L ite e l.
in te t

M id d e ls
p o sitivt

S to rt
p o sitivt

Verdien er vurdert som stor. Planforslaget
vil ha en middels negativ konsekvens (- -)
Oppsummering
Planforslaget berører i liten grad
kjerneområdene til kulturmiljøene, dvs.
tunområdene med hus og innmarka der
også de fleste kulturlandskapselementene er
å finne. I forhold til kulturminnebestanden
av kjente kulturminner er det få direkte
konflikter. Det gjelder også minnene etter
gruvedriften. Det er utmarksområdene som
blir berørt. For de fleste miljøene er det
derfor snakk om indirekte konsekvenser,
men utmarka er ikke fullstendig registrert
mht. utmarksminner og tufter etter
bosetting.
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Den viktigste konsekvensen gjelder
kulturhistoriske sammenhenger i området
som helhet. Et viktig slikt konfliktpunkt
gjelder sammenhengen mellom plassene
langs Lillevassdraget (eller Sagvannene) og
området ved Sørsvatnet. Gamle stier og
gamle eiendomsgrenser markert med
steingjerder vil her bli brutt og trolig i
hovedsak gå tapt. trolig også tufter etter
plassbebyggelse ved Lauvbakken.
Et annet viktig konfliktpunkt gjelder
"Byvegen" mellom Lindåsen og
Blokken/Slottet. Vegen i seg selv vil mest
sannsynlig gå tapt og forbindelsen mellom
de gamle plassene blir brutt. Samlet
vurderes planforslaget å ha middels
negativ konsekvens.

Figur 8-61: Bygningene på småbruket
Sørsvatn
Oppsummering
Planforslaget berører i liten grad
kjerneområdene til kulturmiljøene, dvs.
tunområdene med hus og innmarka der
også de fleste kulturlandskapselementene er
å finne. I forhold til kulturminnebestanden
av kjente kulturminner er det få direkte
konflikter. Det gjelder også minnene etter
gruvedriften. Det er utmarksområdene som
blir berørt. For de fleste miljøene er det
derfor snakk om indirekte konsekvenser,
men utmarka er ikke fullstendig registrert
mht. utmarksminner og tufter etter
bosetting.
Den viktigste konsekvensen gjelder
kulturhistoriske sammenhenger i området
som helhet. Et viktig slikt konfliktpunkt
gjelder sammenhengen mellom plassene
langs Lillevassdraget (eller Sagvannene) og
området ved Sørsvatnet. Gamle stier og
gamle eiendomsgrenser markert med
steingjerder vil her bli brutt og trolig i
hovedsak gå tapt. trolig også tufter etter
plassbebyggelse ved Lauvbakken.
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Et annet viktig konfliktpunkt gjelder
"Byvegen" mellom Lindåsen og
Blokken/Slottet. Vegen i seg selv vil mest
sannsynlig gå tapt og forbindelsen mellom
de gamle plassene blir brutt. Samlet
vurderes planforslaget å ha middels
negativ konsekvens.

Omfang

Konsekvens

Intet negativt

0

Intet/ Lite

-/0

Stor

Intet

0

Middels

Intet

0

Nygårdshaven

Liten/
middels

Stort

- /- -

Vika/ Slåttene

Stor

Middels

- - /- - -

Middels/
Stor

Middels/ Lite

--

Slottet/ Blokken

Stor

Lite/ middels

--

Gamle bråstad
skole

Stor

Lite/ Intet

- /0

Rundt Sørsvann

Stor

Lite/ Middels

--

Delområde
Bråstad gruver
Arendalbanen
Seldal/
Rønningen
Sagemyr/
Ospelunden

Lindåsen/
Lindåsmyra

Verdi etter
H140
Middels/
Stor
Middels/
Stor

Samlet konsekvens middels negativ

indirekte berørt må befares i felt,
også den som er registrert.
Før utbygging bør det lages et
miljøoppfølgingsprogram i samarbeid med
kulturvernmyndighetene for hvordan man
kan unngå unødvendig skade på
kulturminnene. Her må behov for
ytterligere dokumentasjon og event. nivå
for denne avklares.

--

8.5.6 Usikkerhet
Det er usikkerhet knyttet til
verdivurderingene, som i stor grad er
knyttet til kjente registreringer og litteratur.
En del av arkivdataene kan vært utdatert.

8.5.7

Oppfølgende
undersøkelser

Dersom det er aktuelt å foreta inngrep i
områdene som har usikre verneverdier, bør
det gjøres supplerende undersøkelser.
Det må foretas en mer fullstendig
arkeologisk undersøkelse av
området. Registrerte minner må
kontrollregistreres
Utmarksminner, ferdselsminner og
kulturlandskapselementer bør
registreres ut fra et kulturhistorisk
perspektiv.
Bebyggelse som blir direkte eller
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8.6

Naturressurser

8.6.1 Metode
Metodikken i Statens vegvesens Håndbok
140 legges til grunn. I håndboken er
naturressurser definert slik:
Naturressurser er ressurser fra jord, skog
og andre utmarksarealer, fiskebestander i
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster,
berggrunn og mineraler. Temaet omhandler
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann,
berggrunn og løsmasser som ressurser.
For nærmere beskrivelse av metodebruk, jf.
Metode vedlegget.

8.6.2 Planprogram
I planprogrammet til konsekvensutredningen står det at temaet naturressurser
skal omfatte jordbruk, skogbruk og
geologiske ressurser.
Konsekvenser av tiltaket skal beskrives som
arealforbruk av:
fulldyrket mark
beite og lignende
skog av ulike boniteter
Massetak

8.6.3

Dagens situasjon .
Verdier

Planområdet er preget av store skogsarealer
med enkelte innslag av jordbruksdrift.
Den senere tid har det vært stort fokus på å
beholde landbruksdriften, og særlig den
dyrkede jorda. Det er en stor utfordring å
opprettholde kulturlandskapet og.
Jordbruksareal har derfor fått høy prioritet i
dette kapittelet.

Usikkerhet
Mange faktorer kan spille inn i en slik
verdisettingsprosess. Disse faktorene kan
føre til usikkerhet i utredningen. Det kan
være usikkerhet knyttet til registreringene,
vurderingene og tiltakets endelige omfang.
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For denne utredningen kan usikkerheten
skyldes:
Flere av dataene til temakartene er
av eldre dato (datagrunnlaget
bedømmes likevel som godt).
Verdivurderingene forenkles og
tilnærmes denne utredningen.

Konsekvenser

Figur 8-48: Markslagskart viser at
planområdet preges av store skogsområder.
Hele 86% er dekket av skog, mens kun
3,5% er dekket av dyrket mark
.
Jordbruket i planområdet
Planområdet domineres som vi ser av figur
51 av skogsareal. Hele 86 % av
planområdet dekkes av skog. Områdene
med dyrket mark er få og små, og dekker
omtrent 3,5 % av områdets totale areal.
Områdene med stor verdi for jordbruket er
lokalisert nord-øst i planområdet, rett vest
for Daletjenn .

Andre områder
Ikke dyrkbar jord
Lettbrukt dyrkbar jord
Mindre lettbrukt dyrkbar jord
Totalt

m2
119101
3743197
7152
59624
3929074

%
3,031274
95,26919
0,182028
1,517508
100

Figur 8-49 Viser oversikt over hvor det er
dyrkbar jord i planområdet.
Eiendomsforhold
Figur 54 viser eiendomsstrukturen innenfor
planområdet. De fleste av
jordbrukseiendommene i planområdet er
små. Flere av jordbruksteigene sør i
området har prosentvis mye dyrket jord på
eiendommen, mens i nord er det mer vanlig
mer større skogareal ved siden av
jordbruket.
Planområdet har to store private grunneiere,
443/1 og 435/1. Disse eier størsteparten av
skogbruksområdene med høy bonitet.

Tabell 9 Tabell 8-10: Andel dyrkbar jord er
særs liten for planområdet.
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Figur 8-50 viser eiendomsforhold i planområdet
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Figur 8-51: Verdikart for jordbruk
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Skogbruk i planområdet
Andel skogsområder i planområder vises i
Tabell 6-23. Skogen dekker omtrent 86 %
av planområdet. Mesteparten av skogen er
av middels til høy bonitet. Den høyeste
boniteten finnes nordøst og sørøst
planområdet.
Beskrivelse
Annet areal
Fulldyrket lettbrukt jord
Mindre lettbrukt fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Gjødsla beite
Skog av høy bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr
Annen jorddekt fastmark
Grunnlendt mark og fjell i dagen

m2
119101
56388
61296
14627
62568
1807012
1281727
298063
61971
9246
155762
1313

%
3,031274036
1,435147315
1,560062244
0,372276012
1,592436284
45,99078562
32,62160499
7,586087714
1,577241864
0,235322623
3,964343761
0,033417543

Totalt

3929074
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Driftsklasse / arealtype
Skog av høy bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Sum skog

Areal
1807012
1281727
298063
61971
3448773

Tabell 8-13 Fordeling skog i planområdet.

Tabell 11 Tabell 8-12: Arealoversikten
viser at området stor sett består av skog
Barskogen dominerer i nord og sør, i
midten er det et belte med blandingsskog og
lauvskog mellom Sørsvann og Sagvannet. I
områdene med høy skogbonitet er det store
eiendommer. Dette sammen med at
områdene er tilgjengelige med
skogsbilveier, åpner opp for forholdsvis
rasjonell utnyttelse av skogen.

Figur 8-52 viser en fordeling av skogens
proksjonsevne i og rundt planområdet.
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Figur 8-53 Verdikart skogbruk
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8.6.4 Løsmasser
Av viktige løsmasser i planområdet er et
tynt morenedekke rundt Soletjenn, nord i
området. Det er enkelte marine avsetninger
helt sør og nordøst i planområdet. Noen få
steder med torv og myr. Sydøst, rett sør for
Dalen er det et stort område med fyllmasse.
Dette området er klassifisert som et mulig
uttaksområde for pukk, meget viktig
(NGU), og anses som det viktigste område
for geologiske ressurser innenfor
planområdet.

Figur 8-54: Verdikart for løsmasser
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8.6.5 Samlet verdivurdering
Ut fra registreringene er planområdet delt
inn i områder. Bakgrunnen for områdenes
verdi er temakart for jordbruk, skogbruk og
geologiske ressurser, og resultatverdien av
disse. Disse er gjennom GIS analyse lagt
over hverandre for å finne resultat for et
samlet vurdering av naturressursene.

Samlet sett er områdene med tilknytning til
jordbruk gitt høyest verdi.
Som det går fram av figurene er de største
verdiene vurdert å være knyttet til utkanten
av planområdet, samt i et belte på vest og
sørsiden av planområdet.

Figur 8-55: Samlet verdikart for naturressurser. Vi kan se at ressursene med størst verdi ligger i
utkanten av planområdet
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Samlet sett legger kommunedelplanen opp
til en utbygging innenfor LNF-områder.
Jordbruksområdene er i stor grad satt av til
LNF, mens for enkelte skogsområder vil
utbyggingen være betydelig.
Store deler av planområdet består av
sammenhengende skogsområder med høy
produksjonsevne. Disse områdene er
vurdert til middels verdi. Flere av disse
områdene vil bli direkte berørt av
utbyggingen.
Naturressursområdene med størst verdi
befinner seg nordøst i området ved
Haugåsdalen, midt i området mellom
Sørsvannet og Øvre Sagvann, Slåttene,
under og langs høyspentkabler ved
Nygårdshaven, samt helt sør i området ved
Sagmyr. Ingen av disse områdene vil
direkte berøres av utbyggingen.

Skogsområdene ved og sør for
Maurefjell, morenerygg vest for
Maurefjell
I den samlede naturressursvurderingen er
områdene sør for Maurefjell vurdert til
middels til liten verdi.

Disse områdene vil i stor grad bli påvirket
av en utbygging. Produksjonsevnen og
tilveksten er her jevnt middels. Området er
del av største grunneiendom innenfor
planområdet. Øst for Maurefjell er det et
belte av tynn morene som i stor grad
påvirkes av utbygginen.
Omfang og konsekvens:
Omfanget vurderes til middels til stor
negativ.
Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

I planområdet er dette det området med
størst sammenhengende skogsområde med
høy bonitet. Dette området vil i sin helhet
gå bort grunnet en utbygging. Området har
middels verdi totalt sett.
Liten Middels Stor

Omfang og konsekvens
Omfanget av utbyggingsplanene er her
stort.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha middels til stor
negativ konsekvens (--/---) for disse
områdene.

De spredte jordbruksområdene rundt
Haugåsdalen, Blokken og Slottet
Dette er områder med spredt fulldyrket jord
omkranset av skogsområder. Området
inneholder og en mindre marin avsetning.
Områdene er svært små, og er vurdert totalt
sett til en middels verdi.
Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Stort
negativt

Skogsområdene vest for Åsheim og
sydvest for gml. Bråsatd skole

Stort
positivt

Planforslaget vil ha middels negativ
konsekvens (--) for skogsområdene sør for
Maurefjell.

Områdene her er i hovedsak avsatt til LNF i
planen. De mindre beiteområdene og den
dyrka marka med tilhørende kulturlandskap
vil i hovedsak her kunne fortsette.
Området avsatt til bolig / næring vil legge
beslag på mindre skogsareal og områder
hvor det i dag er beiteområder og dyrka
mark.

Omfang og konsekvens:
Omfanget er lite til middels.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha liten negativ
konsekvens (-) for disse områdene.
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Område sørvest for Blokken mot
Slåttene
Skogsområdene sørvest for Blokken, i
områdene rundt det som i planforslaget er
lagt ut som Næringsområde N6, vil i stor
grad berøres av utbyggingen. Den totale
områdeverdien her er vurdert til middels.

Området har god tilvekst, og er innenfor
planområdet en del av større
sammenhengende skogsområde med høy
produksjonsevne. Området inneholder en
myr rett nord for jernbanen.
Omfang og konsekvens:
Omfanget vurderes som stort.
Middels
negativt

Skogsområdet sydvest for Sørsvann,
mellom Sørsvann og Nygårdshaven
Dette er sammenhengende skogsområder
med høy bonitet, bestående av en
forholdsvis stor grunneiendom. Området er
vurdert til middels verdi.

Liten Middels Stor

Stort
negativt

Planforslaget vurderes til å ha middels
negativ konsekvens (--) for
jordbruksområdene ved Slåttene.

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha middels til stor
negativ konsekvens (--/---) for
skogsområdene sørvest for Blokken,
grunnet middels totalverdi for området.
Avbøtende tiltak: Vurdere muligheter for å
skjerme myra nord for jernbanen ved å
endre byggegrense nordover.

Liten Middels Stor

Omfang og konsekvens:
En utbygging vil dele sammenhengende
skogsområder med høy bonitet. Det er
avsatt større område til LNF i vest.
Omfanget av utbyggingen av NF1 og NF3
vil være stort negativt.
Stort
negativt

Den planlagte jernbanetraséen vil berøre
jordbruksområdene ved Slåttene. Helt nord
i dette mindre jordbruksområdet vil
jernbanen også være i direkte konflikt med
dagens bruk. Området er vurdert til stor
verdi, selv om størrelsesorden arealmessig
er liten. Dette i hovedsak fordi
jordbruksområdene er svært få innenfor
planområdet.
Liten Middels Stor

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vurderes til å ha middels
negativ konsekvens (--) for
skogsområdene mellom Sørsvann og
Nygårdshaven.

Jordbruksområdene ved Nygårdshaven vil i
planforslaget ikke bli direkte berørt av
utbyggingen. Verdien for dette
jordbruksområdet er vurdert til stor verdi
selv om området er lite.
Liten Middels Stor

Omfang og konsekvens
Omfanget vurderes til lite negativt.
Stort
negativt

Omfang og konsekvens:
Omfanget av utbyggingen vurderes til
middels negativt.
Middels
negativt

Lite el.
intet

Nygårdshaven

Slåttene

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha liten negativ
konsekvens (-) for jordbruksområdene
rundt Nygårdshaven.
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Skog rundt Høyheia og mot
Nygårdshaven
På og rundt Høyheia og mot Nygårdshaven
er det skog med middels og høy bonitet.
Den samlede verdien er vurdert til liten til
middels verdi.
Liten Middels Stor

Skogsområdene vest
for Åsheim og
Middels
sydvest for gml.
Bråsatd skole
De spredte
jordbruksområdene
Middels
rundt Haugåsdalen,
Blokken og Slottet
Område sørvest for
Middels
Blokken mot Slåttene
Slåttene

Omfang og konsekvens:
En utbygging vil her ta store skogsareal.
Omfanget er stort.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stor

Skogsområdet
sydvest for Sørsvann,
Middels
mellom Sørsvann og
Nygårdshaven
Nygårdshaven
Skog rundt
Høyheia og mot
Nygårdshaven
Sagmyr /
Ospelunden

Stort
positivt

Stort
negativt

– –/– – –

Intet

0

Stort
– –/– – –
negativt
Middels til
––
stort negativt
Stort
negativt

––

Stort

Lite negativt

–

Middels
til liten

Stort
negativt

– –/–

Stor

Intet

0

Samlet konsekvens middeels negativ

Planforslaget vil ha middels til liten
negativ konsekvens (--/-) for
skogsområdene mellom Høyheia og
Nygårdshaven.

––

Samlet vurderes planforslaget å ha middels
negativ konsekvens (––) for naturressurser.

Sagmyr / Ospelunden
Jordbruksområdene her har stor verdi, men
vil ikke berøres av utbyggingen.

8.6.7 Avbøtende tiltak
For område sørvest for Blokken mot
Slåttene bør det vurderes muligheter for å
skjerme myra nord for jernbanen ved å
endre byggegrense nordover.

Liten Middels Stor

Omfang og konsekvens:
Omfanget er intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

8.7
Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha ubetydelig konsekvens
(0) for jordbruksområdene ved Sagmyr og
Ospelunden.
8.6.6 Oppsummering
Planforslaget legger beslag på store
skogsareal. De fleste av disse områdene er
vurdert til middels verdi. Enkelte
jorbruksområder med stor verdi vil også bli
negativt påvirket av en utbygging.
Verdi
etter
H140

Delområde
Omfang
Skogsområdene ved
og sør for Maurefjell, Middels Middels til
morenerygg vest for
til liten stor negativ
Maurefjell
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Næringsliv

8.7.1 Planprogram
Planprogrammet spesifiserer følgende for
temaet næringsliv:
Metode
Næringslivet skal beskrives ut fra faktiske,
tilgjengelige opplysninger om
virksomhetstype, størrelse, omsetning,
arbeidsplasser, markedsområde og
konkurransesituasjon.
Virkninger skal vurderes ut fra historiske
trender og forventet utvikling.
Influensområde
Influensområdet omfatter hele det felles
arbeids-, bolig- og serviceområdet i Austog Vest-Agder innen 40-60 min. reise med
privatbil.
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Program
Det skal beskrives hva slags type
virksomhetstyper som planen åpner for.
For hver hovedgruppe skal de gjøres en
beskrivelse av historisk utvikling, dagens
situasjon og forventninger fremover basert
på offentlig statistikk og samtaler med
aktuelle aktører og grupper.
Konkurranseforholdene skal både vurderes
regionalt og lokalt i Arendal kommune for
aktuelle hovedgrupper av virksomhet.
Utredningen skal resultere i et spenn på
nødvendig areal for utvikling på kort og
lang sikt.
8.7.2 Metode
I forbindelse med de innledende
planarbeidene, utarbeidet MC en
scenarierapport datert juni 2008.
I pkt. 3.1 i rapporten er gjort vurderinger
rundt befolkningsutvikling, arbeidsplasser,
arealbruk og pendling. Verdiene er basert
på aktuell statistikk.
I pkt. 3.8 i rapporten er gjort vurderinger
rundt lokal og regional utvikling basert på
aktuell statistikk. I rapporten inngår også en
næringslivsindeks og vurdering av
attraktivitet basert på arbeider utført av
Knut Vareide i Telemarksforskning.
Noe senere i planarbeidet, utarbeidet
Multiconsult en handelsanalyse (datert
20.mai 2009).
Hendelsanalysen bygger på offisiell
statistikk for omsetning av varer og
tjenester. Statistikkgrunnlaget er i denne
analysen fra 2005, som var det siste året
med spesialkjøring fra Bedrifts og
foretaksregisteret da kjøringen ble foretatt.
2005 var samtidig det første året med
omsetningstall for Stoa.
Handelsanalysen beregner etterspørsel og
dekningsgrad for Arendal og nærliggende
kommuner. Statistikken er også brutt ned på
delområder i Arendal. Omsetningstall for
Stoa Vest er hentet fra mcm Donaldsons
rapport fra 2007 (som omhandler
konsekvenser av forsert utbygging i
Sørlandsparken).
I følge handelsanalysen, var det en beregnet
etterspørsel etter varer i Arendal i 2005
(gruppe 52, detaljhandel) på 2.8 milliarder
kroner, mot en faktisk omsetning på 5.0
milliarder. Dette gir en dekningsgrad på
176%. En dekningsgrad på over 100%

innebærer at kommunen tiltrekker seg
handlende fra omkringliggende kommuner.
Den antatte økningen i etterspørsel i
Arendal frem til 2015 antas å ligge på 0.6
til 0.9 milliarder kroner. Dersom
Tvedestrand og Grimstad tas med vil
økningen ligge på 1.1 til 1.7 milliarder. I
2005 hadde Stoa en omsetning på o.5
milliarder kroner, altså ca. 10% av
omsetningen i Arendal.
Knyttet til arbeidet med Fylkesdelplan for
tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering
utarbeidet Asplan Viak en rapport/analyse
om Senterstruktur i Aust-Agder, datert
4.09.09. Denne rapporten tar for seg:
Vurdering av senterstrukturen
Reisemønsteret i Agderbyen
Case Sørlandssenteret
Omsetning og omsetningsutvikling
i Aust-Agder
Modell for varehandel
Asplan Viaks analyse er mer rettet mot
vurdering av senterstrukturen og
reismønster som grunnlag for analyse.
Omsetning og omsetningsutvikling er
basert på statistikk frem til 2007. Det er
også innehentet statistikk for omsetning i
Arendal i 2008 da Arenasenteret var
gjenåpnet.

8.7.3

Samlet vurdering
basert på anal ysene:

De tre analysene (på hver sin måte)
beskriver næringslivet i hele Agder, og
delvis med hele landet som sammenligning,
slik formuleringene i planprogrammet
beskriver for metode og influensområde.
Siden analysene bygger på noe ulik
statistikk, og har noe forskjellig
innfallsvinkel, er det også forskjell i
vurderinger og konklusjoner. Bl.a. gir
Multiconsults analyse en høyere
dekningsgrad (176%) for Arendal enn
Asplan Viaks analyse (120%). Noe av
denne forskjellen skyldes at Asplan Viaks
tall er korrigert for økt sommeromsetning
på grunn av turisme.
Statistikk gir et godt bilde av utviklingen de
siste årene og status slik situasjonen er i
dag. I scenarierapporten er det bl.a. i figur
3.1.7 vist utvikling i antall sysselsatte fra
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1996-2006 i hovednæringene. Denne visere
at antall ansatte i industri og transport har
gått ned med ca. 700 personer i perioden,
mens antall ansatte i varehandel, hotell og
restaurant har økt med ca. 800 i samme
periode. Den store økningen er innenfor
offentlig og privat tjenesteyting med ca.
1.750 ansatte.
Utviklingen viser altså at det samlet sett
neppe er et stort behov for arealer til
aktuelle næringer som kan tenkes plassert
innenfor Agderparken Vest.
Statistikken gir altså et godt grunnlag for
fremskriving av utviklingen og behov i
aktuelle tidsperspektiv. Det er likevel noen
faktorer, i tillegg til statistikk og ren
fremskriving, som må tillegges vekt:
Konjunktursvingninger må
vurderes i materialet. For eksempel
vil den såkalte ”finanskrisen” , som
vi nå er inne i, påvirke
fremskrivingen, i alle fall kortsiktig
(situasjonen er forventet å bli
normal fra 2012 med 4% årlig vekst
i handelen).
Trender i samfunnsutviklingen. For
eksempel vil utviklingen på
miljøsiden i EU også påvirke Norge
gjennom direktiver m.m.
Tilsvarende lokale bestemmelser og
vedtak. For eksempel det pågående
arbeidet med Fylkesdelplan, og
Arendal kommunes kommuneplan.
Den totale utviklingen i et område,
for eksempel Arendal, når det
gjelder forhold som
o Omsetning pr. arealenhet i
varehandelen, som er svært
lav i kjøpesentra i Arendal
(kr. 17.800/m2 i Arendal
mot kr. 30.000/m2 for
landsgjennomsnittet)
o Transformasjon i bydelene.
Dette vil påvirke
arealbehovet i andre
bydeler
Flere av disse faktorene trekker i samme
retning: Ledig omsetningskapasitet i
eksisterende arealer, og
samfunnsutviklingen, bl.a. krav til
arealeffektivitet og nye miljøstandarder,
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taler for å nedjustere det fremtidige behovet
for forretningsarealer. Dette gjelder Arendal
generelt, og Agderparken Vest spesielt.
Etablering av nye, trafikkskapende
lokaliseringer må forventes å møte
motforestillinger, selv om undersøkelser (se
bl.a. side 7 i Asplan Viaks rapport) viser et
bilde som ikke er entydig i retning av at
kjøpesentra utenfor byene skaper mer
trafikk.
Fylkesdelplanen for tettstedsutvikling og
kjøpesenteretablering (som blir juridisk
bindende) vil ventelig styre slike
nyetableringer. Samtidig vil det være
fornuftig å styrke eksisterende
handelssentra/kjøpesenter med tanke på å
styrke grunnlaget for kollektivtrafikk og
generelt mer miljøvennlig transport. Og
etableringer og mer intensiv bruk av
bysentra er en aktuell utvikling.
Dersom slike faktorer og trender tillegges
stor vekt, vil det rent statistiske grunnlaget
fra analysene få noe mindre tyngde og
betydning.
Situasjonen vil være en annen for arealer til
industri/lager og lignende. Arealer til slik
virksomhet må sikres i planen (bl.a.
entrepenører med behov for riggområder og
oppstilling av maskiner) for å legge til rette
for miljøvennlig transformasjon i bydeler
som i dag har svært blandet virksomhet og
funksjon.
8.7.4

Hvilken type
virksomhet bør planen
legge til rette for:

Ny planlov:
Kommunedelplanen er utarbeidet i samsvar
med ny planlov. Denne har en annen
inndeling i planformål enn tidligere lov.
Aktuelle planformål i kommunedelplanen
ligger under nr.1: Bebyggelse og anlegg,
nr.2: Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur og nr.3: Grønnstruktur
Hver hovedgruppe av formål har igjen en
inndeling for kommuneplan. Formålene er
gjennomgående fra kommuneplan til
reguleringsplan, men vil normalt detaljeres
ytterligere i reguleringsplan.
For kommuneplan er det også en inndeling i
nåværende og fremtidig arealstatus.
Siden planloven er helt ny, har kommunene
lite erfaring med bruk og inndeling i
planformål. Veiledere og forskrift fra
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Miljøverndepartementet og Statens kartverk
har vært endret og oppdatert helt til nå, og
antas å bli ytterligere tilpasset.
Aktuelle planf ormål med
kommentar:
Det er virkninger av planen/tiltaket som
skal utredes i KU.
Planprogrammet sier at utredningen skal
gjøres for hver hovedgruppe, altså de
aktuelle planformålene (her de tre
formålene kjøpesenter, forretninger og
næringsvirksomhet som ligger under
næringsliv).
Den bransjeinndelingen (typer
forretninger)som er gjort i de to analysene
har liten verdi i vurderinger i
kommunedelplanen, siden planen som blir
vedtatt ikke hjemler en bransjeinndeling.
Analyser på bransjenivå er likevel
interessante som del av grunnlaget for å
forstå utvikling, status og behov.
Nedenfor er listet aktuelle formål i den
rekkefølgen (nummereringen) de har i
forskriften.
Formål/kode ny Kommentar
planlov
Sentrumsformål, Et samlebegrep som er
1130
lite aktuelt her. Vil bli
spesifisert mer i planen.
Kjøpesenter,
Er aktuelt her, men
1140
avhengig av pågående
arbeid med
fylkesdelplan
Forretninger,
Omfatter alle typer
1150
forretninger under 2000
m2. Både engros og
detaljhandel, også bil
og båtforretninger.
Råstoffutvinning, Steinbrudd og
1200
massetak. Kan være
aktuelt som del av
tomteopparbeidelse
Næringsvirksom Omfatter bl.a. kontor,
het, 1300
industri, lager,
bensinstasjon/servicean
legg
Andre typer
Bl.a.
beb/anl, 1500
godsterminal/lager,
fjernvarmeanlegg, vann
og avløpsanlegg
Kombinert
Kan kombinere de
bebyggelse og
fleste underformål
anleggsformål,
innenfor forretning og
1800
næring
Veg, 2010
Alle typer veg

Hovednett for
sykkel, 2050
Kollektivnett,
2060
Grønnstruktur

Viktige traceer for
sykkel
Bl.a. busstraceer
Ulike typer som
naturområde, turdrag
og friområde.

Planf ormål, behov, f rihetsgrad:
Når det gjelder byggeområdene
(bebyggelse og anlegg) er det behov for å
vurdere hvor detaljert kommunedelplanen
skal være. Dette må også vurderes i forhold
til hvilke muligheter ny planlov gir for
detaljering, eller motsatt: Bruk av
samlekategorier.
Innenfor det planloven gir adgang til, må
det så diskuteres hva som er mest
formålstjenlig i forhold til de hensyn og
behov som kommunedelplanen skal dekke.
Er det mest tjenelig å spesifisere mest mulig
innenfor delområdene, eller er det best å ha
størst mulig frihet, evt. ved å kombinere
aktuelle formål i kommunedelplanen, for
eksempel de 3 aktuelle innenfor bebyggelse
og anlegg.
Planen skal dekke behovet for
næringsarealer i et 30-50 års perspektiv.
Agderparken Vest er det største området,
men ikke det eneste, som utvikles i
Arendal. Det skal altså dekke en stor del av
behovet, både som følge av reell vekst i
omsetning i Arendal m/omland og som
følge av transformasjon og flytting av
bedrifter i andre deler av kommunen.
Fordeling mellom bransjer innenfor
detaljhandel er vanskelig å ha en formening
om, og er neppe hensiktsmessig på dette
plannivået. Det er derfor naturlig å anbefale
at byggeformålene blir:
Forretninger (store konsepter)
Næringsvirksomhet
Kombinerte formål
forretninger/næringsvirksomhet
Dessuten er det i planen lagt inn mindre
arealer til boliger,
Komunedelplanen inndeles i planområder
med krav om oppfølgende planlegging i
form av detaljert reguleringsplan. Størrelsen
på delområdene tilpasses planlovens
avgrensing av gyldighet for detaljert
reguleringsplan, som er 5 år (med adgang
til å søke forlengelse med 2 år av gangen).
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I detaljert reguleringsplan skal formålene
detaljeres. Særlig for formålet
næringsvirksomhet i kommunedelplanen er
det mange underformål i detaljert
reguleringsplan. Detaljeringen kan skje
både i plankart og i planbestemmelser.
Areal på byggeområder i
kommunedelplanen i
f orhold til behov f or
bruksareal:
Analysene som er grunnlaget for
vurderingene bygger på bruksareal (BRA).
Når dette skal omgjøres til areal på
byggeområdene, må det beregnes med
følgende grunnlag:
Aktuell BYA, altså fotavtrykk på
bygningene pluss parkering m.m.
Antall etasjer som tillates
Arealer til annen infrastruktur i
byggeområdene, først og fremst
interne veier, noe grøntareal m.m.
En vanlig BYA i slike næringsområder
ligger på ca. 60%.
Tar vi da utgangspunkt i et kjøpesenter på
20.000 m2 bruksareal som bygges i 2
etasjer, vil selve bygget ha et fotavtrykk på
10.000m2.
Dersom all parkering skal være i dagen, og
kravet er 1 parkeringsplass pr. 50 m2
bruksareal, vil dette kreve 20
m2X400=8.000 m2.
Grønnstruktur, veier m.m. vil normalt
utgjøre ca. 20-40% av tomtearealet.
For et slikt kjøpesenter vil det da være
behov for et byggeområde i
kommunedelplanen på ca. 30 dekar.
Bygninger og tomter til næringsvirksomhet,
altså industri, lager m.m., vil ha andre krav
til etasjehøyde og dermed beregning av
bruksareal. Slike virksomheter har normalt
mye lavere krav til parkering (for eksempel
en parkeringsplass pr.100 m2 bruksareal),
men vil samtidig ha behov for utelagring,
oppstilling av maskiner og lignende.
Et slikt bygg med fotavtrykk på 10.000 m2
vil da tilsvarende kreve en tomt på ca. 35
dekar.
Beskrivelse av hver hovedgruppe:
Kjøpesenter:
I gjeldende fylkesdelplan for
tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering
er Stoa utpekt som regionalt
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avlastningssenter. Det er gjort bl.a. for å gi
plass til plasskrevende handelskonsepter
med behov for stor bygningsmasse (10.000
til 30.000 m2)
Kommunen gjorde også en egen analyse av
Stoa, der det er satt begrensninger i forhold
til etablering av tradisjonelle kjøpesenter.
Fylkesdelplanen for kjøpesenteretableringer
er nå under revisjon. Arbeidet har pågått et
par års tid, og går langsomt.
Diskusjonen om kjøpesenteretableringer har
tradisjonelt vært en diskusjon om forholdet
mellom bysentrum og etableringer utenfor
bysentrum. Argumenter for å tillate
kjøpesenteretableringer utenfor bysentrum
har vært arealbehov og lett tilgang med bil
(parkering). Argumentene mot har vært at
slike etableringer utarmer bysentrum, er
svært trafikkskapende og dermed
miljømessig problematisk.
Dette siste har fått gjennomslag på sentralt
hold gjennom RPR og RPB for
kjøpesenteretableringer, som har satt klare
begrensninger på slike etableringer de siste
10 årene.
Hvordan byene/kommunene har
håndtert dette har variert:
Kristiansand var tidlig ute med etablering
av Sørlandssenteret ca. en mil utenfor
sentrum (25 år siden starten), og dette har
hatt en nærmest fri utvikling, og er blitt et
tyngdepunkt i handelen på Sørlandet. Det
kan hevdes at når et slikt handelsområde
blir stort nok, vil det også gi grunnlag for
gode kollekive transportløsninger, slik
tilfellet nå delvis er for Sørlandssenteret.
De siste årene er det imidlertid også etablert
kjøpesenter i sentrum av Kristiansand.
Grimstad har ikke etablert kjøpesenter
utenfor sentrum, men har styrt
etableringene til selve sentrumsområdet.
I Arendal er bildet blandet. Parallelt med
utbyggingen på Stoa, er det også etablert
kjøpesenter i sentrum (nytt Arena-senter ble
åpnet i 2007). Stoa er foreløpig ikke stort
nok til å gi grunnlag for gode
kollektivløsninger.
For Agderparken Vest er konklusjonen
at det ikke er aktuelt med kjøpesenter,
bl.a. med bakgrunn i de vurderingene
kommunen har gjort for Stoa Vest m.fl.,
og med bakgrunn i ”Regional delplan for
senterstruktur og handel” som nå er til
behandling.
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Forretninger:
Gruppen inkluderer all detaljhandel, også
bilforretninger m.m. Mange av de samme
varegruppene inngår også i tradisjonelle
kjøpesenter.
Utviklingen innenfor detaljhandel har
direkte sammenheng med
befolkningsutvikling og
kjøpekraftutvikling.
Innenfor et bestemt område, for eksempel
Agderparken Vest, har utviklingen også
sammenheng med hvordan detaljhandelen
tilrettelegges i kommunen og omlandet.
Agderparken Vest som regionalt
avlastingssenter kan forventes å få en større
økning i etablering av detaljhandel enn
andre områder i regionen. Dette både fordi
større konsepter naturlig vil etablere seg
her, og fordi transformasjon i andre deler av
Arendal vil innebære flytting til Stoa.
Dagens Stoa hadde (iflg. handelsanalysen)
en omsetning på ca. 500 millioner i 2005.
Det var da ca. 250 ansatte på Stoa. Arendal
kommune hadde på samme tid en
omsetning innenfor detaljhandel på 2.8
milliarder kroner.
I følge analysen vil omsetningen øke i
Arendal med 0.6-0.9 milliarder frem til
2015, og fremskriver vi dette til 2030, vil
det bety en økning på ca. 2 milliarder
kroner. I tillegg vil det også være en økning
i omkringliggende kommuner.
Planleggingen og utviklingen for området
som kommunedelplanen omfatter, vil
påvirke hvor stor andel av denne økningen
som vil komme i Agderparken Vest.
Dersom det er tilgjengelige arealer her (til
konkurransdyktige priser og med god
infrastruktur), vil Agderparken Vest kunne
ta en forholdsvis større del av økningen, og
i tillegg må påregnes noe etablering som
følge av transformasjon i andre deler av
kommunen og omlandet.
Men som nevnt i pkt. 1.2, har eksisterende
forretninger i Arendal en lav omsetning pr.
m2, bare litt over halvparten av
landsgjennomsnittet (17.800 mot 30.000).
Dette indikerer at mye av veksten vil
komme ved økt omsetning innenfor allerede
etablerte forretninger/arealer.
Dersom fylkesdelplanen vil tillate
kjøpesenter i Agderparken Vest, vil et
større nytt kjøpesenter (for eksempel på
størrelse med Arena-senteret) trolig dekke
mesteparten av behovet for
forretningsarealer i planperioden når dette i

tillegg suppleres med noe økt omsetning pr.
m2 i eksisterende arealer.
Konklusjonen er at det må avsettes areal
til forretninger-store konsepter over
10.000 m2 bruksareal i planen.
Næringsvirksomhet:
Gruppen inkluderer kontor,
hotell/overnatting, bevertning, industri,
lager og bensinstasjon/serviceanlegg
(inkluderer altså bl.a. behov innenfor
entrepenørbransjen).
Handelsanalysen omhandler bare enkelte av
disse næringene, og gir ikke et fullstendig
bilde av situasjonen.
Kommuneplanen gir noen føringer som har
relevans til planarbeidet:
Arendal kunnskapshavn (Barbu) og
Arendal kunnskapspark (Longum)
er de viktigste lokalitetene for
kontorbaserte næringer, og har
utviklingspotensiale.
Hotell/overnatting og bevertning er
ikke aktuelt på Stoa.
Transformasjon av sentrumsnære
næringsområder (særlig
industri/lager) er aktuelt. Det
planlegges nå med tanke på
transformasjon i området
Myrene/Strømsbu
Innenfor planområdet må det derfor legges
til rette arealer for industri og lager. Dette
inkluderer også større entrepenørfirmaer
med behov for oppstilling/reparasjon av
maskinpark m.m. Delvis er dette
virksomheter som krever store arealer, godt
skjermet fra omgivelsene.
Størrelsen på arealene må ta høyde for en
utvikling som både omfatter fremtidig vekst
og transformasjon/flytting fra sentrumsnære
områder, alt i et 20-30 års perspektiv.
Dersom det legges inn godsterminal for
jernbanen i planområdet, vil dette kreve
store, tilgrensende arealer til
lagerfunksjoner og omlasting. Eksempelvis
er det regulerte området for godsterminal
ved jernbanen på Langemyr i Kristiansand
ca. 80 dekar (utenom hovedsporet for
jernbanen).
Det foreligger lite tallmateriale på
utbygging av industri/lager i området de
foregående årene. Det må imidlertid antas
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at behovet for slike arealer er langt større i
et 30-50 års perspektiv enn behovet for
arealer til kjøpesenter og forretninger, bl.a.
på grunn av transformasjon i andre bydeler
og et akkumulert behov på grunn av mangel
på slike arealer i dag.
Mesteparten av behovet som skal dekkes i
Agderparken Vest er derfor knyttet til slike
virksomheter.

8.9

Konsekvenstabell
alle tema

Tema

Konsekvens

Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Kulturminner

8.8

Samlet konklusjon

For å beskrive et spenn på behovet, kan vi
som et minimum anslå at to bedrifter med
behov for tomteareal på 10 dekar hver vil
etablere seg i Agderparken Vest hvert år. I
et 30 års perspekiv vil dette gi et arealbehov
på 300 dekar (rent tomteareal).
Et maksimaltall kan for eksempel være at 4
slike bedrifter vil etablere seg. Det gir et
maksimalt behov på 600 dekar i et 30-års
perspektiv.
Angitte tall er netto tomteareal. Det
forutsettes at 20-40 % av brutto tomteareal i
et slikt utbyggingsområde går med til
offentlig infrastruktur og grønnstruktur.
I kommuneplanen må det da avsettes ca.
1000 dekar brutto byggeområder for å
dekke maksimalbehovet i et 30-års
perspektiv.
For de andre temaene i
konsekvensutredningen er det vurdert verdi,
omfang og konsekvens.
Den samme metoden er vanskelig å benytte
fullt ut for temaet Næringsliv. For
næringsliv er det i større grad en vurdering
av behov som er grunnlaget også for
vurdering av konsekvens.
Siden det er et reelt og stort behov for nye
næringsarealer, vil det være en naturlig
slutning at planen vil ha positive
konsekvenser for næringslivet.
Planforslaget vil samlet ha stor positiv
konsekvens (+++) for næringslivet.
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Naturressurser
Næringsliv

------+++
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8.10 Risiko og
sårbarhet

Vurdering av sannsynlighet for at
uønskede hendelser kan inntreffe er delt
inn i:

8.10.1 Planprogram
Planprogrammet spesifiserer følgende for
temaet risiko og sårbarhet

Meget sannsynlig – kan skje
regelmessig.
Sannsynlig – kan skje av og til.
Mindre sannsynlig – kan skje.
Lite sannsynlig – hendelsen er
ikke kjent fra tilsvarende
situasjoner, men det er en
teoretisk sjanse.

Metode:
Analysen er gjennomført med bakgrunn i
Fylkesmannen i Aust – Agder sin sjekkliste
for ROS – analyser og planprogram vedtatt
9.12.2009. Metoden/mal som er benyttet er
den som vist i rundskriv/veilder fra DSB,
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging –
Kartlegging av risiko og sårbarhet. Forhold
som er vist i sjekklista, men som ikke er
tilstedet innenfor planområdet eller i
planen, er kvittert ut i kolonnen ”Nei”,
enkelte av disse er kommentert under
kolonnen for risiko/merknad. Forhold som
vises i sjekklista og som er tilstedet i planen
og kan gi en sannsynlighet for uønskede
hendelser, er kvittert ut i kolonnen ”Ja” og
kommentert under kolonnen for
risiko/merknad.

Vurdering av konsekvenser av uønskede
hendelser er delt i:
Ufarlig
En viss fare
Kritisk
Farlig
Katastrofalt

Risikomatrise
Sannsynlighet
Meget
Sannsynlig
Sannsynlig

Mindre
sannsynlig
Lite
Sannsynlig

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Konsekvenser

-

Hendelser i røde felt: tiltak
nødvendig
Hendelser i gule felt: tiltak
vurderes ut fra kostnad i forhold
til nytte

-

Hendelser i grønne felt:
”rimelige” tiltak bør
gjennomføres
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Emne

Sjekkliste, Risiko og sårbarhet.
Forhold eller uønsket hendelse
Vurdering
Ja

Naturgitte forhold

1. Er området utsatt for snø-eller
steinskred?
2. Er det fare for utglidning(er området
geoteknisk stabilt)?

Nei

Risiko/Merknad

x

x Ingen kjennskap til
fare. Se pkt i ROS:
Geotekniske/geologiske
forhold.
3. Er området utsatt for springflo/flom?
x
4. Er området utsatt for flom i elv/bekk,
x Det finnes bekker i
herunder lukket bekk?
området. Det er ingen
kjennskap til spesielle
flomfarer ved disse.
5. Er det radon i grunnen? Kan området
x Ingen kjennskap til
utsettes for blottlagte mineraler gjennom
radon i området. Se pkt.
sprengning av masser?
i ROS: Radon.
Og Avrenning av
blottlagte mineraler fra
utsprengte masser
6. Annet(angi)?
x
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på
8.10.2 Infrastruktur
nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?
7. - hendelser på veg
x
Se pkt i ROS:
Trafikksikkerhet
8. - hendelser på jernbane
x
Jernbanen går gjennom
området. Jf.
konsekvensutredning
9. - hendelser på sjø/vann
x
10. - hendelser i luften(flyaktivitet)
x
11. Vil drenering av området føre til
x
oversvømmelse i nedenforliggende
områder?
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende
virksomheter(industriforetak etc.) utgjøre risiko for området?
12. - utslipp av giftige gasser/væsker
x
13. - utslipp av
x
eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle
ulemper for området?
14. - elektrisitet(kraftlinjer)
x
15. - teletjenester
x
16. - vannforsyning
x
17. - renovasjon/spillvann
x
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området?
18. - påvirkes området av magnetisk felt
x
fra linjer
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19. - er det spesiell klatrefare i forbindelse
med linjer

Tidligere bruk

Omgivelser

Ulovlig virksomhet

x Høyspent går gjennom
området. Disse ligger
innenfor båndlagte
områder.
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett
for gående, syklende og kjørende innenfor området?
20. - til skole/barnehage
x
21. - til nærmiljøanlegg(idrett etc.)
x
22. - til forretning etc.
x
Se pkti
ROS:Trafikksikkerhet
23. - til busstopp
x
Se pkt i
ROS:Trafikksikkerhet
Brannberedskap:
24. - omfatter området spesielt farlige
x
anlegg
25. - har området utilstrekkelig
x Se pkt i ROS: Brann.
brannvannsforsyning(mengde og trykk)
Konsekvensutredning.
Temaet anbefales
utredet.
26. - har området bare en mulig
x
atkomstrute for brannbil
Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet?
27. - gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x
Deler av Bråstad
gruveområder ligger
innenfor planområdet,
dette ligger ikke
innenfor byggeområder
28. - militære anlegg: fjellanlegg,
x
piggtrådsperringeretc.
29. - industrivirksomhet, herunder
x
avfallsdeponering
30. - annet(angi)
x
Er det regulert vannmagasiner i nærheten,
x
med spesiell fare for usikker is?
31. Finnes det naturlige
x
terrengformasjoner som utgjør spesiell
fare(stup)?
32. Annet(angi)?
x
Sabotasje og terrorhandlinger:
33. - er tiltaket i seg selv et sabotasjex
/terrormål
34. - finnes det potensielle sabotasjex
/terrormål i nærheten
35. - annet(angi)
x
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Nærmere kommentarer av enkelte
forhold:
Brann:
Det planlagte området, som er relativt
uberørt, er ikke kjent for tidligere å være
spesielt utsatt for brannfare. Det er på dette
stadiet ikke bestemt hva slags virksomheter
som vil etablere seg i områdene, men all
menneskelig aktivitet kan i en viss grad
medføre økt risiko for brann. Det er ikke
sannsynlig at området vil bygges ut på en
måte som gjør det spesielt utsatt for
brannspredning. Kapasiteten på
slokkevannet i området er ikke kartlagt. I
konsekvensutredningen og planforslaget er
det en forutsetning at kapasiteten på
vannforsyningen i området utredes
Det henvises for øvrig til planbeskrivelsen
for vann/avløp.

Farlig virksomhet:
På dette tidspunktet er det ikke kjent eksakt
hvilke virksomheter som vil etablere seg.
Planen legger opp til at det i hovedsak
legges opp til etablering av lettere industri.
Kommunen har informert om at behovet for
området, er at dette blir benyttet til lager og
entreprenørvirksomheter. På dette
planstadiet framkommer det derfor ingen
risikomomenter ved farlige virksomheter
som kan gi potensiale for at uønskede
hendelser kan inntreffe.

Geotekniske/geologiske forhold:
Området er lokalisert i et små kupert
terreng som er typisk for Sørlandet. Her er
mange forekomster av ”skarn”, en broket
blanding av forskjellige mineraler.
Berggrunnen består av omdannede
sedimentære bergarter og dypbergarter. Her
er noen kalkrike soner og mesteparten av
området er dekket av løs masser. Ved
bearbeiding av terrenget i forbindelse med
tomtearbeidet er det sannsynlig at området
blir flatesprengt. Det finnes ikke kjennskap
til at det her er farer for eventuelle
utglidninger eller ras av masser som kan gi
et potensiale for at uønskede hendelser kan
inntreffe. Grunnundersøkelser må utføres
ved behov i detalj planleggingen.
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Forurenset grunn:
Store deler av planområdet ligger i uberørte
områder. Det er derfor lite sannsynlig at her
finnes forurenset grunn. Det har gjennom
planarbeidet heller ikke kommet frem
kjennskap til at her finnes slik grunn. Deler
av Bråstad gruveområder ligger innenfor
planområdet, men ikke innenfor noen av
byggeområdene. Dersom gruveområdene
ikke berøres under byggetiltak kan man
ikke se at forurenset grunn vil utløse
risikoer eller uønskede hendelser.

Avrenning fra blottlagte mineraler
fra utsprengte masser:
Grunnforholdene i et område kan være
reaktive. Dette gjelder særlig berggrunn. At
den er reaktiv vil si at den umiddelbart
setter i gang en reaksjon i kontakt med vann
eller luft. Det som skal til er at berggrunnen
blir eksponert eller blottlagt gjennom f.eks
sprenging av masser. Da starter oksygenet i
lufta eller vannet en kjemisk reaksjon. Det
er sulfider i berggrunnen som oksiderer og
deretter reagerer med vann og danner
svovelsyre. Svovelsyren kan sive ned i
grunnen og øke surheten i nærliggende
vassdrag. Og kan også reagere med
jordmassene og vaske ut aluminium av
disse. Det er kismerholdige bergarter som
alunskifer og enkelte gneiser som er den
mest vanlige formen for reaktive bergarter.
Det aktuelle planområdet inneholder mye
gneis. Det er på dette stadiet i planarbeidet
ikke foretatt prøver av berggrunnen for å
sjekke innholdet i bergartene for
kismineraler. Ved videre
planlegging/utbygging har tiltakshaver et
ansvar for å ta prøver av berggrunnen (jf.
Forurensningsforskriften). Det er en
mulighet for at berggrunnen innenfor
området kan inneholde stoffer som vil føre
til avrenning av blottlagte mineraler fra
utsprengte masser. Potensialet for at
uønskede hendelser kan inntreffe er
tilstedet. Dette må avklares på detaljert
nivå, eventuelle avbøtende tiltak kan da
iverksettes.

Trafikksikkerhet:
Veiene innenfor planområdet er lokalisert
på en måte som gir best mulig tilpasning til
byggeområdene og slik at reiseavstanden
blir minst mulig. Det legges opp til tosidig
separert gang – og sykkelvei (2x(3+3) m)
langs hovedveien. Sideveiene er supplert
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med tosidig fortau med bredde 3m.
Kryssene langs hovedveien er utformet i
form av rundkjøringer med planskilte
fotgjengerkrysninger. Det er beregnet en
gjennomsnittlig biltrafikk pr. døgn på
23000 ÅDT i analyseområdet. Slik planen
er utformet kan man anta at virksomheter
som etablerer seg sør for Nelaugbanen er
den mest trafikk skapende virksomheten.
Planen med infrastrukturen er dermed
utformet på en måte som gir lavest mulig
risiko nivå. Utover dette, vil det i
forbindelse med infrastruktur og veier alltid
være en viss fare for konflikter mellom
trafikkgruppene og potensialet for at
uønskede hendelser kan inntreffe, er alltid
til stedet. 100 % trafikksikkerhet er ikke
mulig å oppnå.

Energiforsyning:
Angående energiforsyning, jf.
Konsekvensutredningen. Planforslaget med
KU vurderer alternativer og foreslår
retningslinjer for energiforsyning for
området. I tråd med Arendal kommune sin
strategi for energieffektivisering og
nasjonal energipolitikk, hvor det settes krav
til reduserte energibehov og mindre bruk av
el til oppvarming, foreslås det andre
energikilder som b. l. a
bioenergi/fjernvarme. Man kan ikke på
dette planstadiet se at det vil kunne oppstå
uønskede hendelser i forbindelse med
etablering av energiforsynings anlegg.

klatring. Ved videreføring av det båndlagte
området i detaljplanleggingen, ved at b. l. a
ingen bygg blir plassert under eller like i
nærheten av ledningsnettet, kan man ikke se
høyspentledningen kan utløse risikoer for
uønskede hendelser.

Radon:
Radon forekommer i stor grad i granitt.
NGU sine berggrunnskart over
planområdet, viser ikke granitt i grunnen.
Berggrunnen innenfor planområdet består
av b. l. a kalkstein og båndgneis. Det er
ikke utført radon målinger i forbindelse
med planarbeidet. Da det er sannsynlig at
store deler av planområdet blir flatesprengt
i forbindelse med utbygging, er det mer
hensiktsmessig å utføre radonmålinger i
etterkant av denne terrengbearbeidingen.
Da riktigere radon verdier i forhold til
fremtidig situasjon vil fremkomme her. I
videre planlegging og utbygging må
reglementet for maks radon verdier i
næringsbygg overholdes, om nødvendig
gjennom tiltak i byggeprosessen. Med
bakgrunn i dagens kjennskap, fremkommer
det ikke potensiale for at uønskede
hendelser grunnet radon vil fremkomme.

Høyspentledning:
Det forekommer høyspentledninger
innenfor planområdet. I planen er disse vist
som båndlagt område. Her er store master
som ikke er spesielt tilgjengelige for
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Oppsummering i risikomatrisen :
Her følger en oppsummering av potensialet for at uønskede hendelser kan inntreffe som en
konsekvens av kommunedelplanen. Punktene i risikomatrisen refererer til punktene i
sjekklisten.

Sannsynlighet
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

Pkt. 7, 22,
23

Mindre
sannsynlig

Pkt. 5

Lite
sannsynlig

Pkt. 2

Pkt. 27

Ufarlig

En viss
fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Konsekvenser
Oppsummering/konklusjon ROS
Gjennom ROS – analysen fremkommer det
ingen kritiske forhold som kan medføre
risikoer for samfunn og miljø. Angående
temaet trafikksikkerhet, vil det alltid være
en mulighet for uforutsette hendelser. Om
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det fremkommer forhold gjennom
planlegging og utredninger av området på
detaljnivå som kan utgjøre større risikoer
for samfunn og miljø, vil potensialet i
risikomatrisen kunne endre seg.

Vedlegg

Vedlegg
1.
2.
3.
4.

Planprogram godkjent 9.12.09
Rapport: Scenarier for arealbruk datert juni 2008
Handelsanalyse Multiconsult datert 20.05.09
Metodebruk konsekvensutredning. Notat 22.04.10

117

Kommunedelplan Bråstad-Stoa-Selde
Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Referanser
/1/

/2/

/3/

/4/
/5/

/6/
/7/
/8/

/9/

/10/

/11/

/12/
/13/
/14/
/15/

/16/
/17/

118

Statens vegvesen Vegdirektoratet 2006.
Håndbok 140. Konsekvensanalyser.
Veiledning.
Direktoratet for naturforvaltning sin
naturbase:
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
Direktoratet for naturforvaltning 2006.
Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av
biologiske mangfold. DN-håndbok 13. 2.
utgave 2006.
Direktoratet for naturforvaltning 2000.
Viltkartlegging. DN-håndbok 11.
Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T. (red.)
2006. Norsk Rødliste 2006–2006
Norwegian Red List. Artsdatabanken,
Norway.
Fugledatabasen. http://www.fugleatlas.no/.
Moen A. 1998. Nasjonalatlas for Norge:
Vegetasjon, Statens kartverk, Hønefoss.
DN sin oversikt over inngrepsfrie områder,
INON.01.03:
http://dnweb5.dirnat.no/inon/.
Norges geologiske undersøkelser.
Kartdatabaser.
http://www.ngu.no/
Elgersma, A. & Asheim, V. 1998.
Landskapsregioner i Norge –
landskapsbeskrivelser. Norsk institutt for
jord- og skogkartlegging, rapport 2/98.
Dokumentasjonsprosjektet.
/www.dokpro.uio.no/. Matrikkelutkastet av
1950.
Arendal kommune, 2007a: Kommuneplan
2007–2017. Vedtatt i bystyret 21.06.07.
Arendal kommune og Nettkonsult, 2007b:
Klima- og energiplan. Januar 2007
Asplan Viak Analyse, 2007:
Konjunkturbarometeret for Agder.
Aust-Agder fylkeskommune, 2001:
Fylkesdelplan for tettstedsutvikling og
kjøpesenteretablering. Godkjent ved kgl.res.
16.3.2001.
Aust-Agder fylkeskommune, 200x: Analyse
av Stoa som regionalt avlastningssenter.
Aust-Agder og Vest-Agder
fylkeskommuner, 2007: Energiplan for
Agder. Rapport fra en styringsgruppe

/18/
/19/

/20/

/21/

/22/

/23/
/24/
/25/

/26/
/27/

/28/

/29/
/30/

nedsatt av fylkesutvalgene i Vest-Agder og
Aust-Agder. Ferdigstilt 25.05.07.
Artsdatabankens kartdatabase.
http://artskart.artsdatabanken.no/.
Fylkesutvalgene i Vest-Agder og AustAgder, 2007: Energiplan for Agder.
Rapport fra styringsgruppen
Lie, A. 2008: Biologisk mangfold.
Kommunedelplan Stoa Arendal kommune.
Agder naturmuseum og botaniske hage,
mars 2008.
Miljøverndepartementet, 2005: Forskrift om
konsekvensutredninger. Forskrift nr. 275,
1.4.2005.
Miljøverndepartementet, 2006: Forskrift om
konsekvensutredninger – planlegging etter
plan- og bygningsloven. Veileder versjon
mai 2006.
Forskrift om konsekvensutredninger etter
plan-og bygningsloven 26. Juni 2009
Multiconsult 2008: Kommunedelplan
Bråstad-Stoa-Selde Scenarier for arealbruk
Railconsult 2008;Forusetninger for å
etablere jernbanegodstrafikk til Stoa,
oppdragsrapport for Aust Agder
fylkeskommune
Riksantikvaren, 2008: Askeladden.
http://askeladden.ra.no.
SITMA, 2006: Strategi for godsterminaler,
Sluttrapport, Fase 2 – Vurdering av
havneterminaler, kombiterminaler og
vognlastterminaler utenom Østlandet, samt
alle tømmerterminaler i Norge.
Terminalstrategi fase 2 sluttrapport
30.8.2006
Kommunedelplan for grøntstruktur i
Arendal kommune. Vedtatt i bystyret 2.
Mars 2005
St.prp. nr. 118 (1991-92).Verneplan IV for
vassdrag.
Forslag til ”Regional delplan for
senterstruktur og handel” datert 26.03.10

Kommunedelplan
Agderparken Vest
Arendal kommune

Godkjent planprogram
Planutvalgets vedtak 9.12.09

Planprogram kommunedelplan Agderparken Vest
Arendal kommune

2

Forord

Forord
Arendal kommune har lagt ut et større areal på sin kommuneplan som et framtidig
utbyggingsområde knyttet til Stoa næringsområde (Agderparken). Formelt er område
båndlagt til regulering med formål fremtidig næringsareal. Det skal gjennomføres en
todelt planprosess:
Fase 1: Kommunedelplan for hele området
Fase 2: Reguleringsplan for delområder
Planen hadde opprinnelig navnet: Kommunedelplan for Bråstad-Stoe-Selde.
Navnet er nå endret til: Kommunedelplan for Agderparken Vest.
Enkelte dokumenter og kart fra tidlig planprosess har beholdt det gamle navnet.
Kommunedelplanen er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det skal derfor fastsettes et planprogram som redegjør for hvilke
problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, og hvordan planprosessen skal
gjennomføres. Programmet skal beskrive formålet med kommunedelplanen og hvilke
utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Forskriften
krever også at planprogrammet skal beskrive opplegg for medvirkning og informasjon,
særlig i forhold til grupper og interesser som antas å bli særlig berørt.
Forslag til planprogram, og høringsuttalelsene til denne, skal ligge til grunn når
ansvarlig myndighet (Arendal kommune) fastsetter endelig planprogram.
Arbeidet har vært ledet av Lisbet Rake Zeiffert i nettverk Arealplan og Byggesak og
Paul Mauren i nettverk Plan og Utvikling i Arendal kommune. Til å bistå i arbeidet har
kommunen engasjert Multiconsult AS.
Prosjektleder hos Multiconsult AS har vært jordskiftekandidat Bjarne Otterdal Han har
sammen med siv.ing. Lars Hjermstad og naturforvalter Gunnar Bratheim utarbeidet
dokumentet.
Spørsmål til programmet kan rettes til:
Lisbet Rake Zeiffert, Arendal kommune - Arealplan
Tlf: 37 01 37 66
e-post: lisbet.zeiffert@arendal.kommune.no
eller
Bjarne Otterdal, Multiconsult AS
tlf: 37 40 20 03
e-post: bjo@multiconsult.no
Uttalelser til planprogrammet sendes til:
Arendal kommune
Arealplan
Serviceboks 650
4809 Arendal
Fristen for å komme med høringsuttalelser er inntatt i høringsbrev.

Arendal/Kristiansand/Oslo, oktober 2009
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Innledning

1

Innledning
1.1 Bakgrunn
Stoaområdet er avsatt som regionalt avlastingssenter i fylkesdelplan for
tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering i Aust-Agder. Intensjonen med å gi Stoa en
slik posisjon er å sørge for at fylkessenteret har arealer for nye større etableringer, som
det er naturlig å legge til et fylkessenter.
Ubebygde næringsarealer er mangelvare i Arendal, i likhet med i en rekke andre
kommuner. Felles for de fleste kommunene er at det kan finnes en rekke ubebygde
regulerte arealer, men private aktører sitter på dem som reserve for sin virksomhet eller
i påvente av høyere pris eller omregulering til annet formål. Når man snakker om større
tomter er tilbudet meget begrenset, mens det er muligheter for fortetting i eksisterende
områder hvis arealbehovet er lite (under 3-4 daa).
Konjukturbarometeret for Agder fra februar 2007 viser at de fleste næringer regner med
vekst. Dette gir igjen behov for større plass.
Overordnede planer peker ut følgende som satsingsområder for Agder-regionen:
Næringer knyttet til energisektoren (vannkraft, vindkraft, gass, biobrensel
m.m.)
Maritime næringer (skipsfart, offshore, IKT, fritidsbåter)
Utvikling og produksjon av materialet
IKT med vekt på telekom-miljøet og maritimt nivå
Knoppskyting rundt høyskolen i Agder
Opplevelsesindustrien, fritidshusmarkedet
Vekst i dagens næringer
I Arendal har man gjort en grovsortering i hvor de ulike virksomhetstypene bør ligge.
I sentrum bør besøksintensive virksomheter med lite transportbehov ligge,
som for eksempel offentlige kontorer
Barbuområdet er pekt ut som Sørlandets ”kunnskapshavn” der man ønsker
vekst i kompetansebedrifter innen servicenæringen, IKT og opplevelsesbasert
læring.
Maritime næringer bør ligge ved sjøen, ikke nødvendigvis fordi de er
avhengig av det produksjonsmessig, men det anses som et poeng
markedsmessig. Eydehavn og Hisøy er eksempler på slike lokaliseringer.
På Stoa er da aktuelt med:
Lettere produksjonsindustri, for eksempel knyttet til fritidsbåter som det
allerede er mye virksomheter rundt, mekanisk industri
Lager og distribusjon, både for handel, entreprenørvirksomhet og annet
Godstransport knyttet til jernbanen
Tyngre produksjonsvirksomhet knyttet til for eksempel biobrensel eller
gjenbruk av materialer
Plasskrevende handelsvirksomhet, store konsepter
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Planområde
Agderparken
Vest
Sentrum

Figur 1.1.1:
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Planområdets lokalisering i Arendal (N50, Statens kartverk)

Innledning

1.2 Planavgrensning
Figuren nedenfor viser planavgrensningen.

Figur 1.2.1:
Areal av planområdet, samt oppdeling i delområder.
Planavgrensningen er justert noe i forhold til kommuneplanen ved at avstanden
til vassdrag er økt til 100 m (hvite områder), det er tatt med plass til nytt kryss
på E18 ved Seldal og avgrensingen på Maurefjell er tilpasset topografien (grønt
under rødt rutenett).
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1.3 Framdrift
Foreliggende dokument er forslag til planprogram.
Planprogrammet legges våren 2009 ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
Kommunen sammenstiller og vurderer alle uttalelser som kommer inn til programmet.
Programmet endres eller gis tillegg etter behov ut fra dette. Deretter sendes forslag til
planprogram til planutvalget i Arendal kommune. Planutvalget fastesetter så
programmet i eget vedtak, ev. med endringer som fremkommer av behandlingen.
Kommunedelplan med konsekvensutredning, plankart, bestemmelser og retningslinjer
utarbeides deretter i løpet av høsten 2009. Dette dokumentet legges så ut på høring i 6
nye uker. Kommunen sammenstiller igjen alle kommentarer, avklarer ev. innsigelser
eller krav om tilleggsutredninger, før konsekvensutredning og kommunedelplan kan
vedtas av Arendal kommunestyre – trolig før sommeren 2010.
Etter at kommunedelplanen er vedtatt, kan man gå i gang med regulering av et eller
flere delområder av planen etter de regler plan- og bygningsloven stiller til det
arealbruksformålet som er aktuelt, jf. omtalen av konsekvensutredningsplikt i kapittel
4.1.1.

8

Behov og mål

2 Behov og mål
2.1 Behov
Det utløsende og primære behovet er:
Arendal trenger tilgjengelige næringsarealer på kort og lang sikt
Av dette følger:
for å sikre at arealene er tilgjengelig må kommunen ha styring som eier eller
ved avtaler, som sikrer at arealene er tilgjengelig til en konkurransedyktig pris
Sekundære behov er at kommunedelplanen og ev. påfølgende reguleringsplaner må
sikre:
mangfold; plass til både de store (handels-)konseptene og de små
virksomhetene (for eksempel mekaniske verksteder)
plass til arealkrevende virksomheter med utendørs lagring (for eksempel
entreprenører)
fleksibilitet; planen skal være langsiktig og må kunne tilpasses fremtidige
endringer uten at planprosessen må tas opp igjen; kombinerte formål

2.2 Mål
Av det primære behovet følger at hovedmålet er:
nye arealer for næring med et omdømme som trekker til seg ønskede aktører
Ut fra føringer gitt i statlige, regionale og kommunale dokumenter, bør hovedmålet nås
uten at det går utover andre viktige samfunnsmål som:
redusere transportbehov
universell tilgjengelighet
bevaring av biologisk mangfold
ivareta friluftslivsinteresser, særlig knyttet til bynære områder
utvikling i Arendalsregionen uten at dette går på bekostning av
nabokommuner
bygge opp under regionens satsingsområder, jf. kapittel 1.1
Av dette følger at Agderparken Vest skal dekke regionens behov og ikke konkurrere
med naboregionen der dette skaper unødig transport. Dette er likevel ikke til hinder for
at enkelte bransjer kan ha et vesentlig større marked enn Arendalsregionen.
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3 Dagens situasjon
I scenarierapporten er dagens situasjon sammenstilt for de mest relevante tema, og med
følgende inndeling:
Befolkning, arbeidsplasser og arealbruk
Infrastruktur
Nærmiljø
Friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser
Lokal og regional utvikling
Trender i næringslivet
Det vises til denne rapporten i sin helhet.
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4 Føringer
4.1 Stat og fylke
4.1.1 Forskrift om konsekvensutredninger
Plikten til konsekvensutredning
Plikten til konsekvensutredning følger av forskrift om konsekvensutredninger.
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø,
naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller
tiltak, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan
gjennomføres.
Kommunedelplanen for Agderparken Vest utløser plikt til konsekvensutredning etter
forskriftens § 2:
Følgende planer og tiltak skal alltid behandles etter forskriften:
b) kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner der det angis områder
for utbyggingsformål, jf. plan- og bygningsloven § 20-4,
Kommunen er ansvarlig myndighet etter bokstav b.
Konsekvensutredning på kommunedelplannivå kan medføre at man ikke trenger å
konsekvensutrede den enkelte reguleringsplan innenfor rammene av kommunedelplanen. Dette forutsetter at virkningene av reguleringsplanen eller tiltaket er
tilfredsstillende avklart og belyst i kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan.
For foreliggende planforslag innbærerer det blant annet at for eksempel et boligområde
i tråd med planen neppe vil utløse plikt til konsekvensutredning, mens krav om
konsekvensutredning utløses av reguleringsplaner for:
a)

nærings-, lager- og kontorbygg, samt offentlige bygg og bygg til
allmennyttige formål, med et bruksareal på mer enn 5.000 m2 ,
e) utvinningsindustri, herunder masseuttak, samt avfallsanlegg, større
deponier for masse på land og i sjø, metallproduksjon og -bearbeiding,
mineral-, næringsmiddel-, tekstil-, lærvare- trevare- og papirindustri og
kjemisk industri,
g) reguleringsplaner for utvikling av by- og tettstedsområder.
Kommunen er ansvarlig myndighet og skal ta stilling til om en reguleringsplan eller et
tiltak faller inn under kriteriene i § 4. Paragrafen gir kriterier for vurdering av vesentlige
virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. Planer og tiltak etter § 3 skal behandles
etter forskriften dersom de:
c)

d)

i)

er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av
friluftsliv, herunder markaområder, samt i viktige vassdragsnære områder
som ikke er avsatt til utbyggingsformål og i overordnede grønnstrukturer og
viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i
konflikt med friluftslivsinteresser,
omfattes av virkeområdet for Rikspolitiske retningslinjer for vernede
vassdrag og RPR for samordnet areal- og transportplanlegging og samtidig
kommer i konflikt med disse retningslinjenes formål, eller som er i strid med
retningslinjer for utbygging av kjøpesentre gitt i fylkes(del)plan,
kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til
uteområder, bygninger og tjenester,
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Relevans for planen
Der er et ønske at kommunedelplanen for Agderparken Vest skal ha et langt
tidsperspektiv og at planen er fleksibel i forhold til de behov fremtiden vil kunne
bringe. Disse forutsetningene gjør at man i denne planfasen ikke kan være for detaljert
med hensyn til de krav vedlegg II stiller til innhold i en reguleringsplan.
Kommunedelplan Agderparken Vest er en overordnet plan som skal følges opp av
reguleringsplaner for delområder senere. Disse reguleringsplanene vil da utløse krav om
konsekvensutredning hvis de for eksempel innebærer:
bygg over 5 000 m2
etablering av en rekke typer industrier
utvikling av nye senterområder
er i strid med den til enhver tid gjeldende fylkesdelplan for
kjøpesenterutvikling
Kommunedelplanen vil kunne bli vurdert tilstrekkelig for hold til utvikling av mindre
industri- og ervervsvirksomhet og allmennyttige formål med bruksareal under 5 000 m2
og boligformål.
I § 5 om program for plan- eller utredningsarbeidet, sies det:
For kommuneplanens arealdel utredes kun de delene av planen som fastsetter
rammer for fremtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til
gjeldende plan.
Dette innebærer at det i forbindelse med foreliggende plan for eksempel ikke kan
kreves å revurdere gjeldende planer for Stoa og Stoa Vest.

4.1.2 Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesenteretablering
Nye rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre trådte i kraft 01.07.2008. Bestemmelsen
gjelder for hele landet med unntak av områder hvor det i godkjente fylkesplaner og
fylkesdelplaner er tillatt å etablere kjøpesentre.
I forskriften fastlegges at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med
retningslinjer i godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner. I områder som ikke
omfattes av godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner vil kjøpesentre større enn
3 000 m² bruksareal ikke være tillatt.
Den rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre skal sikre bedre oppfølging av fylkenes
retningslinjer. Bestemmelsen fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjente
fylkesplaner og fylkesdelplaner skal legges til grunn for kommunenes planlegging. Nye
byggetillatelser eller rammetillatelser kan ikke gis i strid med den rikspolitiske
bestemmelsen. Fylkesmannen får myndighet til å håndheve bestemmelsen.
Formålet med denne rikspolitiske bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere
regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre.
Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til miljøvennlige
transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og
dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å
oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense
klimagassutslippene.
Definisjoner
Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og
bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som
krever kunde- og medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte
som kjøpesenter i denne sammenheng. Det samme er varehus som omsetter én eller
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flere varegrupper. Som kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere
enheter innenfor et område som for eksempel en handelspark.

Relevans for planarbeidet
De rikspolitiske bestemmelsene for kjøpesenteretablering gjelder ikke der det i
godkjente FP/FDP er tillatt å etablere kjøpesentre. Dvs. at de gjelder ikke på gamle Stoa
og Stoa Vest, men gjelder planområdet for Agderparken Vest litt avhengig av hvor
langt man er villig til å trekke den geografiske avgrensingen av ”avlastningssentret
Stoa”. Fylkesdelplanen for kjøpesenteretablering er mindre klar på enkelte punkt enn
ønsket og er blant annet av den grunn under revisjon, se under.
De rikspolitiske bestemmelsene fastsetter juridisk bindende at godkjent fylkesdelplan
skal legges til grunn for behandling av planer og tiltak.

4.1.3 Fylkesdelplan for kjøpesenteretableringer
Retningslinjene i fylkesdelplanen er førende ved utarbeiding av nye kommuneplaner og
reguleringsplaner. Etableringsstoppen gjelder inntil kommunen vedtar denne planens
retningslinjer. Arendal kommune har ikke innarbeidet slike bestemmelser i sin
kommuneplan, men i reguleringsplanen for Stoa Vest er det fulgt opp.
Fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering styrer vekst til sentrum av
sentralstedene, eller avlastningssentrene. Stoa er i fylkesdelplanen utpekt som et
regionalt avlastningssenter.
Fylkesdelplanen forutsatte at vedtatt reguleringsplan for Stoa tilsvarer avgrensningen
for det regionale avlastningssenteret. Det skal ikke etableres tradisjonelt regionalt
kjøpesenter på Stoa, det vil si kjøpesenter med variert tilbud av detaljvarer som for
eksempel klær, leker, bøker etc. eller med ulike former for restauranttilbud.
Nyetableringer av dagligvareforretninger, eller utvidelse av eksisterende
dagligvareforretninger til et samlet volum over 2 000 m2 skal ikke skje.
Reguleringsplanen for Stoa Vest er vedtatt senere. Denne utvider området og har
virksomheter som tøyer formålsdefinisjonene langt, selv om bestemmelsene langt på
vei er i tråd med fylkesdelplanen.
Fylkesdelplanen angir prinsipper for arealbruk og transport som er relevante for
planarbeidet. Noen listes under:
Riktig funksjon lokaliseres til riktig sted ut fra tilgjengelighet, besøksfrekvens
og forhold til eksisterende bebyggelse og arealbruk.
Offentlig og privat servicevirksomhet med stort publikumsbesøk lokaliseres i
og nær sentrum.
Næringsvirksomhet med middels antall ansatte og/eller besøkende i forhold til
grunnareal lokaliseres til B-lokaliteter. Gang- og sykkelveinett til sentrum
etableres.
Industri og annen næringsvirksomhet som skaper tungtrafikk og har få
besøkende etableres i C-lokaliteter.
Utbygging i eksisterende næringsområder prioriteres før nye områder tas i
bruk. Eksisterende, sentrale næringsarealer skal utnyttes fremfor mer perifere
områder.
Nye utbyggingsområder lokaliseres så nær sentrum eller bydelssenter som
mulig, og utnyttes med høy tetthet. Det legges vekt på nærhet til
transportnettet og effektive transportløsninger for kollektiv- og annen
transport.
Fraflyttede og lavt utnyttede næringsarealer og overflødige parkeringsarealer i
sentrum utnyttes som ressurser for byutvikling, både til boliger, næringsbygg
og grøntområder.
Spredt utbygging av næringsvirksomhet unngås.
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Ved planleggingen bør det legges avgjørende vekt på at utbyggingen
lokaliseres i forhold til behovene for kollektivtransport og gang- og
sykkelvegtilknytning.

4.1.4 Analyse av Stoa som regionalt avlastningssenter
Stoa-området som avlastningsområde for fylkessenteret Arendal ble i 2001 godkjent
under forutsetning av at:
det ble foretatt en nærmere regional analyse av hvilken type handel det er
naturlig å legge til området
Stoa-områdets rolle i forhold til anbefalt byutviklingsstrategi og senterstruktur
ble avklart
I godkjenningsbrevet for fylkesdelplanen i 2001 står det:
”Regjeringen er i tvil om en videre utvikling av handelsfunksjoner i Stoaområdet er i samsvar med intensjonen i den rikspolitiske bestemmelsen. Området
ligger forholdsvis langt fra tyngre boligområder og lokaliseringen er i hovedsak
bilavhengig.”
Dette er bakgrunnen for at fylkeskommunen utførte en analyse av Stoa som regionalt
avlastningssenter. Utredningen endte i følgende konklusjon som ble vedtatt av
fylkestinget:
Det er ikke et alternativ i en fylkesdelplan å utelukke nye former for etableringer,
selv om de har et varesortiment som til dels inneholder detaljvarer. Nye
foretningskonsepter vinner frem når de imøtekommer kundenes behov. Dersom
det ikke blir tillatt innenfor et etablert forretningsområde i fylkeshovedstaden, er
det stor sannsynlighet for at de vil etableres andre steder. Over tid vil
konsekvensene av dette kunne bli at hovedtyngden av kundene får lengre
transport avstand.
Av hensyn til de øvrige tettstedene i senterstrukturen, innarbeides følgende
retningslinjer i fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering:
1) Det skal ikke etableres tradisjonelt regionalt kjøpesenter på Stoa, det vil si
kjøpesenter med variert tilbud av detaljvarer som for eksempel klær, leker,
bøker etc. eller med ulike former for kafé og restauranttilbud.
2) Nyetableringer av dagligvareforretninger, eller utvidelse av eksisterende
dagligvareforetinger til et samlet volum over 2 000 m2 skal ikke skje.
Type virksomheter som med fordel kan lokaliseres til Stoa er:
Industri produksjon
Verksteder
Bensinstasjoner
Bilforhandlere /Bildeler
Båtforhandlere
Engrosvirksomhet
Transport firma
Handel med store kolli
o Hvitevarer
o Bygningsartikler
o Store møbelforretninger
Listen er ikke uttømmende, men retningsgivende ved vurdering i det enkelte
tilfelle.
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Relevans for planarbeidet
På bakgrunn av endringene som følger av rikspolitiske bestemmelser for
kjøpesenteretablering, har Aust-Agder fylkeskommune satt i gang arbeid med revisjon
av fylkesdelplanen fra 2001. Arbeidet ventes fullført i løpet av 2009 og med vedtak i
fylkestinget i løpet av 2009-10.
Den reviderte fylkesdelplanen for kjøpesenteretablering vil gi premisser for videre
reguleringsplanlegging innen delområder av kommunedelplanen. Ved motstrid mellom
planen vil dette utløse konsekvensutredning, jf. kap.6.1.1, og kan gi grunnlag for
innsigelse.

4.1.5 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og
transportplanlegging
Retningslinjene tar sikte på å:
redegjøre for nasjonale mål av betydning for areal- og transportplanlegging
klargjøre viktige prinsipper for hva som bør vektlegges i planleggingen
peke på samarbeidsbehov og ansvar for gjennomføringen
Målet er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger,
trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Fortetting og arealøkonomisering, knutepunktsutvikling og senterutvikling i forbindelse
med videre utbygging (bolig og næring) understrekes som særlig viktig relatert til
transportplanlegging, blant annet for å kunne begrense transportbehovet. Det skal
legges til grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv i planleggingen samt gode
regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.

Relevans for planarbeidet
For arbeidet med kommunedelplanen for Agderparken Vest innbærer dette først og
fremst at det skal legges vekt på planlagt virksomhet ikke kan lokaliseres, under ellers
like vilkår, på andre lokaliseringer som samlet sett gir mindre transportarbeid.
Dagligvarebutikker bør for eksempel lokaliseres spredt rundt i Arendal og ikke
sentraliseres, mens butikker som henvender seg til et marked som omfatter hele
kommunen eller regionen kan være naturlig å lokalisere til Stoa. Dette er i samsvar med
føringene fra den regionale analysen som er omtalt i kapittel 4.1.4.
Der er en vanskelig avveining i det å bygge opp et regionalt senter som er
konkurransedyktig med Sørlandsparken, mot hensyn til å spre virksomhet utover
Arendal slik at det skapes minst mulig transportarbeid.
Det er igangsatt et arbeid med transportmodell for Arendal. Framdriften på dette
arbeidet er imidlertid slik at det får liten nytte for kommunedelplanen.

4.1.6 Rikspolitiske retningslinjer for varig vernede vassdrag
Siden 1973 har det blitt vedtatt flere verneplaner for vassdrag av Stortinget. Vernet
gjaldt i utgangspunktet mot kraftutbygging, men Stortinget har senere forutsatt at verneverdiene heller ikke må undergraves av andre inngrep. RPR gjelder for
hundremetersbeltet og for spesielt verdifulle områder utenfor dette som har betydning
for vassdragets verneverdi.
For å oppnå målene med vern av vassdrag angir retningslinjene at det særlig bør legges
vekt på å:
unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt,
fisk, kulturminner og kulturmiljø
sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene
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sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner
sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørfelt
som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi
sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot nedbygging
der disse interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket
De fleste punktene har aktualitet i forbindelse med Lilleelva.
RPR angir ulike klasser av områder med ulikt forvaltningsregime, etter hvor tett bebygd
og påvirket områdene er.
Av figur 1.2.1 fremgår det hvilke deler av planområdet som ligger innenfor Lilleelvas
nedbørfelt. Som man ser så er det rundt halvparten.

Relevans for planarbeidet
Lilleelva ligger i området mellom Nidelva i nordvest og byen Arendal i sørøst. Elva
renner ut i Nidelva rett før dennes utløp ved Vrengen, slik at Lilleelva er en sidegren til
Arendalsvassdraget. Nedbørfeltets areal er 39 km2. Vassdraget har mange innsjøer som
tidligere har vært regulert i forbindelse med tømmerfløtning. Det største vatnet er
Assævatnet 36 moh, som er 0,8 km2 stort. Området er et viktig nærrekreasjonsområde
for Arendalsregionen. Flere av vannene er viktige for fritidsfiske og elva har et stort
potensial som sjøørretelv. Lilleelva har lite jordbruksarealer. Vassdraget er vernet i
Verneplan IV for vassdrag.
For arbeidet med kommunedelplanen for Agderparken Vest er det ivaretakelse av de
verdiene som representerte det opprinnelige grunnlaget for vern som er av størst
interesse.
Begrunnelsen for vernet var:
”Kontaktutvalget viser til at objektet er representativt for vassdrag i midtre
kystsone med relativt lite jordbruksareal. Nedbørfeltet har meget stor verdi for
naturvern, friluftsliv og fiske, og utvalget foreslår at objektet tas med i
verneplanen.”

4.1.7 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
RPR for barn og unge skal bidra til å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
Det skal opparbeides gode utearealer for variert bruk. Det stilles krav om erstatning for
nedbygging av arealer som er i bruk for lek.

Relevans for planarbeidet
Det er i første rekke tilgangen til nærfriluftsområder som er viktig for barn og unge i
dette planarbeidet, så sant det ikke tilrettelegges for boligbygging.

4.1.8 Regionplan for Agder 2010
Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt at det skal lages en felles
regionplan for Agder. Arendal kommune og Kristiansand kommune er invitert med i
planarbeidet
Regionplanen ha status som fylkesplan og være en overordnet strategiplan. Det
foreventes vedtak av planen høsten 2009.
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Relevans for planarbeidet
Status for planarbeidet må sjekkes i forhold til om det kan gi føringer for
kommunedelplanen for Agderparken Vest.

4.1.9 Fylkesplan Aust-Agder 2004-07
Tre hovedutfordringer peker seg ut i fylkesplanperioden:
Styrke sysselsettingen
Oppnå en balansert befolkningsutvikling
Fremme økt likestilling mellom kjønn, etnisitet og funksjonsnivå.

Relevans for planarbeidet
Planen gir få føringer for kommunedelplanen.

4.1.10 Energiplan for Agder
(Fylkesutvalgene i Vest-Agder og Aust-Agder, 2007)
Energiproduksjonen i Agder består i hovedsak av vannkraft som i stor grad blir
eksportert (større produksjon enn forbruk i regionen). Samtidig finnes det i regionen
potensial for ny energiproduksjon bygd på fornybare energikilder som vann, vind og
biobrensel.
Energibruken på Agder er økende og kjennetegnes ved høy andel av elektrisk kraft. Det
er et betydelig press på elektrisitetsnettene på Agder og en nærmer seg
kapasitetsgrensen. Mangel på infrastruktur den viktigste årsaken til manglene bruk av
vannbåren varme.
Relevante mål i planen er:
Minst 60 prosent av oppvarmingsbehovet på Agder skal i 2020 kunne dekkes
av andre energibærere enn elektrisitet og fossiltbrensel.
Utslippene av klimagasser fra transportsektoren skal reduseres med 20 prosent
innen 2020.
Sikre en bærekraftig utvikling av industrien på Agder
Aktuelle tiltak er
Fylkeskommunen skal i samarbeid med kommuner og næringslivet bidra til at
det utvikles et bedre og mer velfungerende biobrenselmarked i regionen
Fylkeskommunen skal bidra til å bygge ut infrastrukturen for flytende
naturgass, LNG, og stimulere til bruk av naturgass der dette er fordelaktig.
Fylkeskommunen skal arbeide for utbygginger av infrastruktur for
fjernvarme.
Fylkeskommunen skal arbeide for grenseoverskridende areal og
transportplaner.
Fylkeskommunen skal styrke det kollektive trafikktilbudet for å redusere
klimautslippene fra veitrafikken.

Relevans for planarbeidet
Energiplanlegging må inn på alle plannivå med den grad av konkretisering som er
nødvendig for å sikre mulighet fro energi- og utslippsbesparende løsninger.

17

Planprogram kommunedelplan Agderparken Vest
Arendal kommune

4.2 Arendal kommune
4.2.1 Kommuneplan
I Arendal kommunes nylig vedtatte kommuneplan sies det om kommunale
næringsareal:

For å sikre nye bedrifter utviklingsmuligheter må kommunen ha egnede
næringsareal for salg. På Stoa er det planer om å utvide næringsarealene
nord, vest og sør for Sørsvann. Intensjonen er å dekke næringslivets behov
de neste 30-50 år. Ettersom det er betydelige naturvern-, kulturvern- og
friluftsinteresser knyttet til ulike deler av området Stoa-Bråstad der en
planlegger næringsutvikling, så vil en kartlegging av disse interessene og
en konsekvensutredning være første fase i planarbeidet.

Figur 4.2.1:
Utsnitt av Arendal kommunes gjeldende arealplan der planområdet er båndlagt.
Forslaget til kommunedelplan for Myra-Bråstad er lagt inn for å vise foreslått utnyttelse her.
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4.2.2 Kommunedelplaner
Kommunedelplanen for Myra-Bråstad

Figur 4.2.2:
gangs høring

Forslag til kommunedelplan Myra-Bråstad slik den ble lagt ut på første

Kommunedelplanen for Myra-Bråstad foreslår i hovedsak at området skal brukes til
friområder, boliger, idrett og offentlig bebyggelse. Innslaget av næring og erverv er kun
til stede inn mot Stoa. Planen ble lagt ut på ny høring i to alternativer i november 2008.
Endringene i forhold til første gangs utleggelse er uten betydning i forhold til
planleggingen på Agderparken Vest.
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Relevans for planarbeidet
Planen vil gi tomtereserver for boliger i noen år. Myra-Bråstad-planen grenser til nordre
del av Agderparken Vest-planen og er i samsvar med vedtatt vekstretning for
kommunen. Siden ervervsbiten er vesentlig redusert i forhold til tidligere planer,
aktualiserer dette at erverv er hovdetema i kommunedelplanen Agderparken Vest.

Kommunedelplan for grønnstruktur
Hovedtrekkene fra grønnstrukturplanen fra 2005 er innarbeidet i gjeldende
kommuneplan.
Kommunedelplanen gir oversikt over foreliggende kunnskap. Kommunedelplanen angir
en grønn korridor langs Lilleelva og rundt Sørsvann. Planområdet er ikke utpekt som et
av de mest brukte i Arendal, men planen foreslår at området sør for jernbanen ikke
bygges ut. Planen åpner for utbygging av området mellom jernbanen og rv. 42.

Relevans for planarbeidet
Planen har samlet kunnskap og gir føringer som det er viktig å ta med seg i arbeidet
med kommunedelplanen for Agderparken Vest.

4.2.3 Arendal kommunes klima- og energiplan
Til grunn for Arendal kommunes politikk ligger intensjonen om å tenke globalt og
handle lokalt.
Arendal kommunes visjon i klima– og energisammenheng er: “Utviklingen i Arendal
kommune skal baseres på prinsippene for bærekraftig utvikling.” Dette skal man oppnå
blant annet ved å redusere energibehov pr. m2 i nybygg.
Kommunen vil kreve energiutredning ved framleggelse av plan for utbygging til
nærings- eller boligformål.

Relevans for planarbeidet
Som del av arbeidet med kommunedelplanen, utarbeides en energiutredning for
området med utgangspunkt i kommunens Klima- og energiplan.
Energiutredningen skal vurdere:
Situasjonen i tilstøtende områder
Energi og effektbehov i planområdet
Konsekvenser for energiforsyningen og klimapåvirkningen ved ulike systemer
Kapasitet i eksisterende el. Nett
Effektiv energibruk i henhold til TEK07
Evt. lokal varmesentral for varmeforsyning

4.2.4 Reguleringsplaner
Nedenfor følger sitater fra reguleringsbestemmelsene på Stoa næringsområde og Stoa
Vest.
Planbestemmelsene for Stoa næringsområde åpner for detaljvarehandel i det meste av
området etter at to veger er bygd (utført pr. 2008). Begrensninger i RPB og
fylkesdelplanen for handel gjelder ikke annet en ev. for ”Smart Club-tomta” FK-10.

20

Føringer

Planbestemmelsene for Stoa Vest sier eksplisitt at det ikke skal etableres tradisjonelt
regionalt kjøpesenter eller nyetableringer av dagligvareforretninger på Stoa Vest.
Dagens situasjon er at det i forhold til bestemmelsene nesten er fritt fram i Stoa
næringsområde, mens man har tillatt virksomhet som åpenbart strider med
bestemmelsen på Stoa Vest.

Stoa næringsområde
Reguleringsbestemmelser for Stoa næringsområde egengodkjent av Arendal bystyre
24.08.2000 (før fylkesdelplanen for kjøpesenteretablering ble vedtatt).
Tillatt bruk
Områder avsatt til ”industri” kan nyttes til produksjons- og håndverksbedrifter,
entreprenørforretninger, lager, engros/importforretninger, verksteder m.v.
Virksomheter som etter kommunens skjønn vil være til sjenanse for omgivelsene
på grunn av støy, røyk, sot eller stor trafikk tillates ikke i området. Områdene
kan heller ikke nyttes til virksomheter som krever store utendørs arealer til
produksjon, lagring/oppbevaring av råstoffer eller avfall som kan være til
ulempe for den øvrige delen av området. Jfr. Pkt. 1.8.
Industribygg kan når forholdene ligger til rette for det, benytte en mindre del av
bygningen til utsalg i tilknytning til egen produksjon.
Områder avsatt til ”kontor/forretning” kan nyttes til detaljvarehandel, service,
bevertning-/cateringvirksomhet, utleie, kontor-/sekretærtjenester m.v.
Det er ikke tillatt å etablere kjøpesenter/varehus innenfor områdene i planen.
Når ”Midlertidig etableringsstopp for kjøpesenter utenfor sentrale deler av byer
og tettsteder” oppheves, kan det på felt FK-10 (sørøstre kvadrant av krysset
mellom E18 og rv. 42) tillates oppføring av kjøpesenter/varehus, dersom dette er
i samsvar med fylkesdelplan for etablering av kjøpesenter.
Innenfor delfeltene FK-1 – FK-9 og feltene FK/I-1-FK/I-4 er det ikke tillatt å
etablere ny forretningsvirksomhet som medfører stor publikumstilstrømning, før
vei 3 er utbedret (utført pr. 2008) og vei 6 anlagt (anlagt pr. 2008) i samsvar med
planen. Dette innbærer at bl.a. kjøpesentra, varehus og dagligvareforretninger
ikke tillates i området. Eksisterende virksomhet kan ikke utvides vesentlig.
Innenfor delfelt FK-11 er det tillatt å etablere forretning/kontor/bensinstasjon.
Det er ikke tillatt å innrede boligareal (for eksempel vaktmesterleiligheter, hybler
ets.) verken i i industribygg eller i kontor-/forretningsbygg. Når forholdene ligger
til rette for det kan imidlertid i en del av bygget innredes til lokaler for offentlige,
kulturelle og allmennyttige formål.
….

Stoa Vest
Reguleringsbestemmelser for Stoa Vest, vedtatt i Arendal bystyre 25.10.01, sist
revidert: 31.10.02 (etter fylkesdelplanen for kjøpesenteretablering ble vedtatt).
4. OMRÅDE FOR FORRETNINGER/KONTORER: FK
4.1 Områdene skal benyttes til forretnings- og kontorbebyggelse, med nødvendig
lager m.v. Bygningene kan oppføres som frittliggende eller sammenkjedet
bebyggelse. Bebygget areal (%-BYA) må ikke overstige 30 %.
Merk.: BYA = 40 % innenfor Stoa Næringsområde
…..
4.4 Det skal ikke etableres tradisjonelt regionalt kjøpesenter på Stoa, det vil si
kjøpesenter med variert tilbud av detaljvarer som for eksempel klær, leker, bøker
etc., eller med ulike former for restauranttilbud. Nyetableringer av
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dagligvareforretninger, eller utvidelse av eksisterende dagligvareforretninger til
et samlet volum over 2.000 m2, skal ikke skje.
5. OMRÅDER INDUSTRI/FORETNINGER/KONTORER: I/FK
5.1 Områdene skal benyttes til industri, forretninger og kontorbebyggelse med
nødvendige lager m. v. Bygningene kan utføres som frittliggende eller
sammenkjedet bebyggelse. Bebygget areal (%-BYA) må ikke overstige 30 % av
tomtearealet, området sett under ett.
….
5.3. Kommunen kan tillate at deler av bygning benyttes til sosiale eller kulturelle
formål innenfor rammen av plan- og bygningsloven, samt byggeforskriftene.
5.4 Det er ikke tillatt å etablere forretningsvirksomhet som medfører stor
publikumstilstrømning. Dette innebærer at bl.a. kjøpesentra, varehus og
dagligvareforretninger ikke tillates i området.

O.G.O. Næring AS, Stoa
Området ligger rett nord for Stoa og er i 2008 bebygd med en ny Byggmakkerforretning
og en Kiwi-butikk.
Planen ble vedtatt i 1988 i den gang Øyestad kommune. Innen området tillates
forretning, kontor og industri. Planen gir få begrensinger. Det er krav til en P-plass pr.
25 kvm bebyggelse.

Sørsvann
Reguleringsplanen for Sørsvann vedtatt 30.11.1979. Av bestemmelsene fremgår at
friluftsområdet mot planområdet er avgrenset som en 100 m bred buffersone målt fra
vannkanten. I friområdet øst for vannet tillates oppført anlegg for lek og idrett.
Eksisterende boliger kan kun utvides innfor egen tomt. Tomtegrender tillates ikke
endret.

Haugåsdalen
Reguleringsplan for Haugåsdalen ble vedtatt 14.06.1990. Området ligger på sørsiden a
rv. 42 nord for Haugås. Deler av planen ligger innenfor planområdet. Berørt område er
regulert til jordbruk. Den delen av planen som er regulert til bolig er utenfor
planområdet.

E18
Gjeldende planer for E18 ble vedtatt i forbindelse med byggingen av fysisk midtdeler
som nå er under gjennomføring. E18 Rannekleiv-Stoa ble vedtatt 21.10.2004, mens E18
Harebakken-Sørsvann, ble vedtatt 23.11.2006.

Relevans for planarbeidet
Tilstøtende reguleringsplaner har relevans for planarbeidet på flere måter.
Hovedatkomst til Agderparken Vest vil måtte bli fra E18, Stoa Vest og/eller rv. 42. Alle
planene i området belaster den samme infrastrukturen.
Det vil være gjensidig påvirkning mellom områdene. Dette kan utløse transformasjoner
som igjen vil medføre ønske om planendringer i disse områdene.
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5 Utviklingsscenarier
Det er utarbeidet en egen rapport med ulike arealbruksscenarier som grunnlag for
planprogrammet (Multiconsult 2008: Kommunedelplan Bråstad-Stoa-Selde Scenarier
for arealbruk). I denne rapporten vurderes ulike arealbruksscenarier ut fra mål, behov
og ønsker som fremkom gjennom en idédugnad. Rapporten konkluderer med:
Det er ikke ønskelig med boligområder i planområdet vest for dagens E18, ev. med
unntak av mindre utvikling i tilknytning til eksisterende område langs rv. 42.
Det er ikke riktig å bruke en stor del av området til godsterminal for jernbane da
dette synes uaktuelt på kort og mellomlang sikt.
Behovet for arealer til næringsvirksomhet kan dekkes innen området uten større
inngrep i områder med størst verneverdier for ulike miljøtema. Ut fra dette synes
naturlig å legge som premiss at:
o
o
o

Lillelva og Sagvannene sikres som LNF-område med bestemmelser
som ivaretar verneformålene. Områder gis en utstrekning med en
buffer på 100-200 m fra vannkant og midtlinje i hovedvassdraget
De høyre delene av Verpåsen og Haugåsen sikres som LNF-område
med bestemmelser som ivaretar hensyn til biologisk mangfold
Det skal være en grønnstruktur som binder disse områdene og området
rundt Sørsvann sammen

Hvor mye næringsareal og ev. differensiering mellom handel, lager, industri, kontor
osv. i kommunedelplanen, må utredes som en del av konsekvensutredningen
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6 Forslag til utredningstema
Vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger gir rammer for krav til innhold i
konsekvensutredninger. Konsekvensutredningen skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt
planprogram. Planforslag med konsekvensutredning skal normalt utgjøre et samlet
dokument. Konsekvensutredningen skal inneholde nødvendige illustrasjoner og
kartmateriale. Det skal utarbeides et sammendrag av planforslaget med
konsekvensutredning.
Ut fra de konkrete tiltakene som kommunedelplanen vil åpne for er ukjent på
utredningstidspunktet, vil man ikke kunne spesifisere annet enn hovedgrupper av
virksomhet, ikke kunne si noe om tidsplan for gjennomføring, ikke kunne si noe om
arkitektonisk form og uttrykk, mengder utslipp eller nødvendig arbeidskraft.
Siden tiltakene ikke er konkretisert på dette plannivået så er det ikke generelt krav om
at avbøtende tiltak skal vurderes. Også på utredningsnivå kan det imidlertid være
forhold som har karakter av avbøtende tiltak som bør vurderes, som for eksempel
bredde på en grønnstruktur mot vassdrag. Dette foreslås derfor vurdert, selv om
forskriften om konsekvensutredninger ikke krever dette på oversiktsplannivå.

6.1 Metode
Det er ikke utviklet noen generell metodikk som er allment akseptert at skal brukes på
denne type planer. Metodikken må derfor variere noe fra tema til tema avhengig av
problemstilling.
Metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser legges til grunn
for kartlegging og systematisering av verdiene i området. Metodikken i H140 når det
gjelder verdisetting, bedømming av omfang og konsekvens, er imidlertid ikke utviklet
for eller egnet arealplaner generelt.
Konsekvenser for hvert enkelt utredningstema skal vurderes opp mot dagens bruk av
området, ev. tilbud i kommunen. Dette er kalt 0-alternativet. Det stilles imidlertid ikke
krav til å utrede 0-alternativet for næringsliv og lokalt utbyggingsmønster i det tilfellet
kommunedelplanen ikke tilrettelegger dette.
Dette stiller spesielle krav til sammenstillingen der det klart må framgå hva som er
vektlagt som grunnlag for endelig planforslag.

6.2 Planforslaget
Som et grunnlag for planprogrammet er det vurdert ulike scenarier. Disse danner
utgangspunktet for utformingen av planforslaget. Beskrivelsen av planforslaget skal:
begrunne behovet for arealbruken som planen tilrettelegger for
beskrive planens innhold og hovedformål
beskrive planens muligheter og begrensinger hva gjelder type
utbyggingsformål
beskrive mulig variasjon i areal av bygninger og utendørs plasser som et
grunnlag for å synliggjøre noen hovedtall for utbyggingen (areal, investering,
utnyttelsesgrad, arbeidsplasser)
beskriver krav til videre planprosess
gi en generell oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for
gjennomføring av planen. Planen skal gi overordnede føringer på
vannforsyning, spillvannsnett, overvannshåndtering, ev. krav om kabling av
ledninger, energiforsyning og vegtilknytninger til dagens vegnett.
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6.2.1 Trafikk
Det skal gjøres anslag på variasjonsområdet på trafikk som kan bli skapt ved ulik
utnyttelse av planområdet innen foreslåtte planformål. Trafikken skal fordeles ut til
E18, rv. 42 og Sørsvannsveien. Flaskehalser identifiseres og beskrives. Det skal gis en
beskrivelse og vurdering av internveier, atkomstveier, trafikksikkerhet,
trafikksituasjonen og parkering. Kommunedelplanen skal vise hovedatkomster inn til
området og prisnipp for føring av ev. gjennomgående veger.
Trafikale konsekvenser av disse strømmene for andre deler av vegnettet i Arendal vil
ikke utredes. Temaet forutsettes behandlet i arbeidet med areal- og transportplanen for
Arendal som pågår parallelt.

6.2.2 Infrastruktur
Planen skal skjematisk vise
atkomster til området fra overordnet vegnett og andre viktige veger i området
prinsipp for gjennomgående vegsystem som muliggjør en effektiv betjening
med buss
Planen skal gi standardkrav til atkomstvei/hovedvei gjennom området, samt parallell
gang og sykkelveg. Planen skal anbefale byggegrense for ulike typer veger og gi
retningslinjer for hvordan denne sonen kan benyttes.
Planen skal kort omtale forholdet til Gullknapp flyplass.
Planen skal beskrive prinsipper for forsyning av området vann og bortleding av
spillvann og overvann.
Planen skal vise hovedtraseer for overordnet infrastruktur sikringssone rundt
høyspentlinje.

6.2.3 Godsterminal for jernbane
Planen skal gjøre rede for behov og muligheter for godsterminal for jernbane innenfor
Agderparken Vest. Behovet skal bl.a. vurderes ut fra nye rapporter om behov for
næringsareal i kommunen og i forhold til klima-og energiplanen til Arendal kommune.

6.2.4 Energi
Planen skal gjøre rede for aktuelle virkemidler for å redusere framtidig energiforbruk
innen planområdet. Det utarbeides en energiutredning i samsvar med pkt. 4.2.3.
ovenfor.
Ny plan- og bygningslov, gjeldende fra 01.07.2009, åpner for at det kan gis
retningslinjer om energibruk på kommunedelplannivå. Planen skal vurdere hva som er
hensiktsmessig for området og foreslå retningslinjer.
Planen skal sikre areal til energianlegg hvis det er aktuelt med løsninger som krever
slike føringer.

6.2.5 Støy
Både kommunedelplanen og påfølgende reguleringsplaner må forholde seg til
retningslinjene for behandling av støy i arealplansaker, SFT T1442.
På dette planstadiet, når verken utbyggingstype eller beliggenhet av bygninger eller
veier er kjent, vil støyvurderingene være begrenset til beregning av gul og rød støysone
langs eksisterende veier der ev. det er aktuelt å foreslå boliger. Hvis boliger ikke er
aktuelt, trengs det ikke å beregnes støy på dette plannivået.
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6.2.6 Eierskap
Et av de utløsende behov for planarbeidet er at kommunen skal ha tilgjengelig areal å
tilby næringsliv som ønsker å etablere seg i Arendal.
Det skal gjøres en vurdering av kommunen som eiendomsaktør. Hva må til, hvilken
risiko innebærer dette og er det nødvendig?
Det skal gjøres rede for hvordan kommunen vil sikre:
kontroll over arealene
regulere prisen
tilby tomter til spesielle aktører uten å bli anklaget i henhold til EØSbestemmelsene om konkurransevridende innblanding

6.2.7 Universell utforming
Planen skal gjøre rede for universell utforming. Utredningen skal være på et overordnet
nivå, og nødvendige krav innarbeides i planbestemmelsene.

6.3

Overordnede føringer

Det skal gis en redegjørelse for forholdet til kommunale, fylkeskommunale og andre
regionale og nasjonale planer som er relevante i forhold til den aktuelle planen, samt for
relevante miljømål fastsatt gjennom Rikspolitiske retningslinjer, nasjonale miljømål,
Stortingsmeldinger eller lignende, og hvordan disse er tatt hensyn til under utarbeidelse
av planen.
Oversikten som er gitt i planprogrammet skal oppsummeres og revideres i tråd med for
eksempel arbeidet med fylkesdelplanen for kjøpesenteretablering.

6.4 Utredningstemaer
6.4.1 Nærmiljø og friluftsliv
Metode
Metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser legges til grunn
for kartlegging og systematisering av verdiene i området.
Kartleggingen skal baseres på foreliggende kunnskap og samtaler med representanter
for ulike brukergrupper.
Konsekvensen skal vurderes ut fra de tap av verdier eller endringer av bruk og
tilgjengelighet som tiltaket vil medføre og hvilken grad alternativer finnes.

Influensområde
Influensområdet er begrenset til planområdet og bomiljøer i randsonen rundt, samt den
delen av Lilleelva som ligger langs planområdet.

Program
Bomiljøene innen planområdet og i randsonen skal beskrives med hensyn til størrelse,
skolevei og bruk av planområdet.
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Bruken av planområdet til friluftsliv (turgåing, idrett, trening, bading, fritidsfiske, jakt)
skal beskrives. Friluftsliv i tilknytning til Lilleelva skal behandles særskilt.
I den grad planen åpner for nye boligområder, skal disse vurderes mhp:
Tilgjenglighet til servicefunksjoner (skole, barnhage, idrettsanlegg, butikk,
kollektivnett)
Trafikksikker atkomst
Egnethet (sol, helning, infrastruktur)
Støy fra nærliggende aktiviteter som drives i dag
Konsekvensen skal vurderes i forhold til faktiske endringer og måloppnåelse i forhold
til overordnede kommunale planer.

6.4.2 Landskapsbilde
Metode
Metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser legges til grunn
for kartlegging og systematisering av verdiene i området.
Konsekvensen måles i forhold hvordan tiltaket anses å kunne tilpasses landskapet.

Influensområde
Influensområdet et begrenset til planområdet og områder i 1-2 km avstand rundt der
tiltaket kan bli synlig.

Program
Det skal utarbeides en landskapsbeskrivelse av planområdet. Beskrivelsen skal dele
området i enhetlige områder. Beskrivelsen skal redegjøre for:
Områdets kvaliteter
Områder som bør bevares
Føringer innen utbyggingsområder
Prinsipper for lokalisering av stor flate tomter i småkupert terreng
Ev. begrensinger i byggehøyder
Det skal illustreres virkninger av store bygg ulike steder i planområdet.

6.4.3 Naturmiljø
Metode
Metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser legges til grunn
for kartlegging og systematisering av verdiene i området.
Konsekvensen måles iht. håndbok 140 i forhold til ingen utbygging av området.

Influensområde
Influensområdet er begrenset til planområdet og vurdering av spredningskorridorer
(trekkveier) mot naboterreng.
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Program
Det er gjennomført kartlegging av naturverdier i planområdet. Konsekvensutredningen
skal baseres på disse. Bl.a. skal det legges vekt på å etablere en sammenhengende
grøntstruktur. Barrierevirkningen av ev. gjennomgående veiere skal vurderes i den
forbindelse.
Arealer som ønskes søkt bevart skal prioriteres mhp. størrelse, buffersone og
forbindelser mot andre områder.
Det skal utredes hvilke konsekvenser tiltaket kan ha i forhold til det biologisk
mangfoldet, inkludert vilttrekk og dyreliv i vann. Forholdet til Lilleelva som vernet
vassdrag skal behandles særskilt.

6.4.4 Kulturmiljø
Metode
Metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser legges til grunn
for kartlegging og systematisering av verdiene i området.
Konsekvensen måles iht. håndbok 140 i forhold til ingen utbygging av området.

Influensområde
Influensområdet er begrenset til planområdet

Program
Det skal gis en overordnet beskrivelse av:
fornminner i planområdet, ev. basert på typer som er kjent og ev. kan
forventes å bli funnet
minner fra drift at utmark (sager, kverner, fløtning, steingjerder)
plasser i området
ferdselsveier
minner tilknyttet tidligere gruvevirksomhet på Bråstad
Eldre og nyere tids kulturminner i planområdet skal kartfestes og beskrives. Tiltakets
innvirkning på kulturmiljøer og kulturminner skal utredes i forhold til direkte
påvirkning/inngrep i miljøer, endringer i miljøenes lesbarhet og opplevelse.

6.4.5 Naturressurser
Metode
Metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser legges til grunn
for kartlegging og systematisering av verdiene i området.
Konsekvensen måles iht. håndbok 140 i forhold til ingen utbygging av området.

Influensområde
Influensområdet er begrenset til planområdet
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Program
Utredningen skal inneholde en beskrivelse av ressurser knyttet til jord, skog og
berggrunn i planområdet.
Konsekvenser av tiltaket skal beskrives som arealforbruk av:
fulldyrket mark
beite og lignende
skog av ulike boniteter
Massetak
Det skal også gjøres en vurdering av hvor mye av de omkringliggende områdene som
ev. vil gå ut av produksjon som en følge av tiltaket (vanskelig beliggenhet, oppsplitting
av arealer, ønske om å bevare vegetasjon).
Det skal vurderes om det midlertidig kan være aktuelt med massetak i deler av området,
både for å skaffe masser internt og for å salg.

6.4.6 Næringsliv
Metode
Næringslivet skal beskrives ut fra faktiske, tilgjengelige opplysninger om
virksomhetstype, størrelse, omsetning, arbeidsplasser, markedsområde og
konkurransesituasjon.
Virkninger skal vurderes ut fra historiske trender og forventet utvikling.

Influensområde
Influensområdet omfatter hele det felles arbeids-, bolig- og serviceområdet i Aust- og
Vest-Agder innen 40-60 min. reise med privatbil.

Program
Det skal beskrives hva slags type virksomhetstyper som planen åpner for.
For hver hovedgruppe skal de gjøres en beskrivelse av historisk utvikling, dagens
situasjon og forventninger fremover basert på offentlig statistikk og samtaler med
aktuelle aktører og grupper.
Konkurranseforholdene skal både vurderes regionalt og lokalt i Arendal kommune for
aktuelle hovedgrupper av virksomhet.
Utredningen skal resultere i et spenn på nødvendig areal for utvikling på kort og lang
sikt.

6.4.7 Risiko og sårbarhet
Metode
En ROS-analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser med en
tilhørende vurdering av sannsynlighet og konsekvens (risiko) for disse hendelsene.
Sannsynligheten for at en hendelse inntreffer må anslås, på dette plannivået på en skala
lav-middels-høy, og konsekvens likeså.

Influensområde
Planområdet inkl. tilknytning til overordnet vegnett.
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Program
Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planforslaget.
Analysen skal vurdere om det planlagte tiltaket vil medføre endret risiko for
mennesker, miljø og/eller materielle verdier. Ev. risikoreduserende tiltak skal vurderes
innarbeidet i planforslaget.
Momenter som skal vurderes er brann, ev. farlig virksomhet, geotekniske og geologiske
forhold, forurenset grunn, avrenning fra blottlagte mineraler fra utsprengte masser,
trafikksikkerhet, energiforsyning, høyspentledning og radonstråling. Liste er ikke
uttømmende.

6.5

Sammenstilling

De ulike temaene utredes etter til dels svært forskjellig metodikk. Noen tema har til en
viss grad overlapp med andre slik at noen forhold kan bli vektlagt flere ganger. Disse
metodiske begrensingene gjør at temaene ikke uten videre kan presenteres enhetlig i en
sammenstillingstabell og veies mot hverandre.
Sammenstillingen skal gjøres ved at:
Først vurderes planforslagets måloppnåelse i forhold til utløsende behov
Deretter vurderes ev. positive og negative konsekvenser av tiltaket for miljø,
naturressurser og samfunn1. Det fortas en avveining og det fokuseres på
forhold som bør ha betydning for beslutning om og på hvilke vilkår tiltaket
kan gjennomføres.
Til slutt gjøres en vurdering av om og ev. på hvilke vilkår planforslaget kan
anbefales.

6.6

Oppfølgende undersøkelser

Det skal gis en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, nærmere
undersøkelser før gjennomføring av planen ev. som en del av påfølgende
reguleringsplanarbeid.
I den grad spesielle forhold peker seg ut, skal det gis en vurdering av behovet for, og
eventuelt forslag til, undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de
faktiske virkningene av planen (oppfølgende undersøkelser etter plangjennomføring)

6.7

Informasjon og medvirkning

Kravet til informasjon og medvirkning i den videre prosess sikres gjennom:
Informasjonsmøter
Utsendelse av vedtatt planprogram til alle som gir høringsuttalelse
Varsel om oppstart av respektive reguleringsplaner
Informasjon om planene vil dessuten være tilgjengelig på Arendal kommunes
Internettsider www.arendal.kommune.no. Her vil alle resultater av gjennomførte
utredninger og planforslag være tilgjengelige. Det blir lagt opp til mulighet for å stille
spørsmål gjennom hjemmesiden.

1 Hvis konsekvensvurderingene viser betydelige konsekvenser som kan avbøtes, skal man som en del av
prosessen innarbeide tiltakene i planforslaget slik at konfliktnivået ikke blir høyere enn nødvendig
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Forord
Arendal kommune har lagt ut et større areal på sin kommuneplan som et framtidig
utbyggingsområde for bolig, næring og handel knyttet til Stoa næringsområde
(Agderparken). Formelt er område båndlagt til regulering. Det skal gjennomføres en
todelt planprosess:
Fase 1: Kommunedelplan for hele området
Fase 2: Reguleringsplan for delområder.
I forbindelse med fase 1 er det valgt å utvikle ulike scenarier for området basert på mål
for planarbeidet og hensyn til dagens verdier i området.
Hensikten med scenariene er ikke å velge ett, men å utelukke noen utviklingsretninger
slik at det videre arbeidet kan spisses mot det som er mest beslutningsrelevant.
Foreliggende rapport er derfor et viktig grunnlag for beskrivelsen av planen i forslaget
til planprogram (eget dokument).
Arbeidet har vært ledet av Lisbet Rake Zeiffert i nettverk Arealplan og Byggesak og
Paul Mauren i nettverk Plan og Utvikling i Arendal kommune. Til å bistå i arbeidet har
kommunen engasjert Multiconsult AS.
Prosjektleder hos Multiconsult AS har vært jordskiftekandidat Bjarne Otterdal Han har
sammen med siv.ing. Lars Hjermstad og naturforvalter Gunnar Bratheim utarbeidet
dokumentet.

Arendal/Kristiansand/Oslo, november 2008
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Planområde
Bråstad-StoaSelde
Sentrum

Figur 0-1:

4

Planområdets lokalisering i Arendal (N50, Statens kartverk)

Innholdsfortegnelse

Figur 0-2:

Areal av planområdet, samt oppdeling i delområder

5

Scenarier kommunedelplan Bråstad-Stoa-Selde
Arendal kommune

1 Ønsker og muligheter
Planområdet er på nesten 3 km2. Dette bør gi rom for å etterkomme de fleste behov og
ønsker.
Det ble gjennomført en idedugnad den 2. april 2008 med deltakelse fra næringsliv,
fylkeskommune, statlige etater og Arendal kommune. I den gjennomførte idedugnaden
fremkom følgende ønsker uten at det nødvendigvis var samstemmighet blant
deltakerene:
• fleksibel plan som gir rom for langsiktig tenkning
• det bør legges til rette for etappevis utbygging for å redusere
oppstartkostnader
• planformål:
o mot syd: handel, service, småindustri, håndverk (ikke støy/forur.)
o mot nord: tungindustri, transport, lager B-A bedrifter.
• handel konsentreres til eksisterende Stoa og nær dette.
• handelsområdene skal ha krav til minimum utnyttelsesgrad
• industri og entrepenørvirksomheter bør ligge i ytterkant
• godstransport på tog, jernbane og godsterminal bør vurderes
• trafikk: fokus på E18 og rv. 42
• kommunikasjon Arendal sentrum-Stoa bør forbedres iht. tidligere plan
• god infrastruktur (vei, jernbane, buss, vannforsyning,
energiforsyning/fjernvarmenett)
• energiplanlegging i fokus
• ikke boliger mellom Sagvannet og Sørsvann
• friluftsliv utvikles rundt Sørsvann og Lilleelva
• skal ikke konkurrere med teknologiparken i Longum park og langs sjøen

6

Byggbarhet

2 Byggbarhet
I det følgende er det gjort en rekke kartanalyser for å vise områdets egnethet for
bebyggelse.
Høydelagskartet, se figur 2-1, viser foruten topografien også hvilke deler av
planområdet som ligger over kote 70, se figur 2-3, og trenger trykkforsterkning og tiltak
for bedre brannvannsdekning.
Helningskaret i figur 2-4 viser bratte områder og områder med småkupert terreng der
større bygninger og flater vil gi store terrenginngrep. Helningskaret er noe mer detaljert
i de områdene der man har terrengmodell basert på kartgrunnlag med ekvidistanse 1 m
enn der det er 5 m. For lokalisering av store flater (flere dekar), er grunnlaget med 5 m
ekvidistanse godt nok. Helningskartet gir i grove trekk en oversikt over hvilke arealer
som er egnet for større næringsområder og hvilke arealer som medfører større
terrengarbeider.
I figur 2-5 er det vist et kart som viser hvilken vei terrenget hellerDette er først og
fremst av interesse i forbindelse med planlegging av boligområder der man ønsker at
flest mulig skal ha gode uteoppholdsarealer med sol på dag og kveldstid.
Deretter er det i figur 2-6 kjørt en analyse som viser hvilke arealer som får mest sol i
løpet av et døgn.
Dette kartet er så igjen i figur 2-7 kombinert med analysen av nordvendt terreng og
bratte områder. Dette kartet viser hvilke områder som er gode for boliger (gule og
orange arealer)
Samlet sett viser kartene at planområdet i Arendalsmålestokk har flere relativt store,
flate tomter. Dette er gunstig med hensyn på lokalisering av for eksempel godsterminal
og store bygninger og utendørs lagerområder.
Temakartene i kapittel 5 viser at Haugåsen og Verpåsen, som begge har store
naturverdier, ikke er de beste byggetomtene. Likeledes ser man at området nærmest
Sørsvannet er småkupert og heller ikke velegnet for utbygging. Her har man altså en
situasjon der de beste arealene for utbygging går klar av de viktigste verneverdiene. Det
er et gunstig utgangspunkt.
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Figur 2-1:

8

Høydelagskart, 5 m ekvidistanse

Byggbarhet

Figur 2-2:

Skyggelagt høydelagskart gir et inntrykk av kuperingen
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Figur 2-3:

10

Høydelagskart der arealer over kote 70 er markert med brunt

Byggbarhet

Figur 2-4:
Helningskart. Lokaliseringer av større bygninger i gule og røde områder krever store
terrengarbeider
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Figur 2-5:
Temakartet viser i hvilken retning terrenget heller. Boliger bør unngås i sektor nordnordøst (330-70 grader)
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Figur 2-6:
Kartet viser potensiell solinnstråling over året i planområdet uten hensyn til tidspunkt på
dagen (for planter spiller tidspunkt ingen rolle, men i boligområder er kveldssol mer attraktivt)
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Figur 2-7:
Dette kartet viser at områder med lite solinnstråling er sammenfallende med områder
der terrenget heller mot nord. Kartet viser også at områder med mye solinnståling er sammenfallende
med bratt, sydvendt terreng
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3 Verdier
3.1 Befolkning, arbeidsplasser og arealbruk
3.1.1 Befolkning
Figur 3-1 viser at Arendal har hatt en jevnt, liten befolkningsvekst de siste 10 årene.
Kommunen har hatt en lavere vekst enn gjennomsnitt i regionen og landet, og langt
lavere enn Grimstad og Kristiansand.
114 %

Befolkning, 1998=100 %
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Hele landet
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Kristiansand

Figur 3-1:
Relativ befolkningsvekst i Arendal, i regionen og i Norge i perioden
1998-2007 (Kilde: SSB statistikkbanken)

3.1.2 Arbeidsplasser

Arbeidsstyrke (2003 = 100 %)
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Figur 3-2:
Vekst i arbeidsplasser i Arendal, i regionen og Norge i perioden 19962006. År 2003 er satt lik 100 % siden det var en omlegging av datagrunnlaget i 20012002 (Kilde: Panda, SSB)
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Figur 3-2 viser at tendensen som vises i befolkningsvekst, også vises i utvikling av
arbeidsplasser i Arendal. Arendal ligger lavere enn nabokommuner, regionen og
gjennomsnittet i Norge.
Felles for alle de geografiske områdene er at veksten i antall arbeidsplasser har vært
større enn befolkningsveksten. Dette er sammensatt av lavere arbeidsledighet og høyere
yrkesdeltakelse.
Figur 3-3 viser at offentlig og privat tjenesteyting utgjør over halvparten av
sysselsettingen i Arendal. Av dette utgjør igjen 2/3 kommunal og statlig virksomhet,
mens 1/3 er privat.
Primærnæringene er uten sysselsettingsmessig betydning i Arendal.
100 %
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20 %
10 %
0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Primærnæring
Varehandel, hotell og restaurant

Industri, transport
Offentlig og privat tjenesteyting

Figur 3-3:
Fordeling av arbeidsplasser mellom hovednæringer (kilde: SSB
statistikkbanken)
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2 000
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Primærnæring
Varehandel, hotell og restaurant

Figur 3-4:

Industri, transport
Offentlig og privat tjenesteyting

Endring i sysselsetting i hovednæringene (kilde: SSB statistikkbanken)

Figur 3-4 og figur 3-7 viser endringene i sysselsetting i Arendal. Diagrammene viser at
industrien har tapt andeler, mens varehandel og tjenesteyting har økt mer enn denne
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nedgangen. Dette er et vanlig bilde i alle byer i Norge. Økningen i varehandel betyr
ikke nødvendigvis at Arendal har tatt store markedsandeler fra nabokommuner, da
omsetningsvolumet (forbruket) har økt kraftig i samme periode. Dette er nærmere
vurdert i vedlegg 1 om handel.

Sysselsatte i privat sektor
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0
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Figur 3-5:
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Sjøfart, kommunikasjon
Privat tjenesteyting

2005

2006

Annen industri
Varehandel

Utvikling av arbeidsplasser i privat sektor

Figur 3-5 viser at det er privat tjenesteyting og handel som har bidratt med netto vekst i
privat sektor i Arendal de siste 10 årene. Industrien har hatt nedgang.
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Sysselsatte i offentlig sektor
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2 000
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Kommunal tjenesteyting

Figur 3-6:

Statlig tjenesteyting

Utvikling i arbeidsplasser i offentlig sektor

Figur 3-6 viser utvikling av arbeidsplasser i offentlig sektor. Bildet er preget av
overføringen av sykehuset fra kommunal til statlig sektor i 2001-02. Ellers har sektoren
vist en jevn økning i arbeidsplasser som er større enn befolkningsveksten alene skulle
tilsi.
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Endring 1996-2006
2000
Antall sysselsatte

1500
1000
500

Figur 3-7:
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Hvis man holder offentlig og privat tjenesteyting utenfor, ser man at summen av
sysselsetting innen handel og industri har vært omtrent konstant. Dette skulle i seg selv
ikke tyde på stort arealbehov utover den reserven som alltid er nødvendig for å få til
gode transformasjonsprosesser.

3.1.3 Arealbruk
Sentrumssoner
Statistisk sentralbyrå har et begrep som heter sentrumssoner. Det er knyttet opp mot at
det innen et visst geografisk område skal finnes minst tre ulike hovednæringsgrupper.
Ved å følge denne definisjonen over tid, får man et mål på arealutnyttelse og
arealspredning.
Tabell 3.1.1 og figur 3-8 viser utviklingen i Arendal. I løpet av 5 år er arealet av
sentrumsområder økt med 63 %, mens antallet sysselsatte og bedrifter kun har økt med
hhv. 14 % og 17 %. Arealeffektiviteten har sunket med 30 %.
Den viktigste forklaringen til dette er at arealer på Myrene og Stoa har kommer inn
under definisjonen sentrumsområder. Det skyldes at flere hovednæringsgrupper har
etablert seg her.

Tabell 3.1.1:

Sentrumssoner1, etter region, tid og statistikkvariabel

ÅR

AREAL AV
SENTRUMSOMRÅDER
(KM²)

BOSATTE

ANSATTE

BEDRIFTER

2003

0,76

1 399

4 639

722

6 104

950

2004

0,90

1 433

4 224

634

4 693

704

2005

1,16

1 727

5 052

769

4 355

663

2006

1,17

1 705

5 083

797

4 344

681

2007

1,24

1 963

5 290

845

4 266

681

ANSATTE PR.
KM

2

BEDRIFTER
2
PR. KM

1 SSB definerer en sentrumssone som et område satt sammen av en eller flere sentrumskjerner
med en 100 meter bred buffersone rundt. En sentrumskjerne er definert som et område med mer
enn tre ulike hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner. I tillegg til detaljvarehandel, må
offentlig administrasjon eller helse og sosiale tjenester eller annen sosial og personlig service
være representert. Avstanden mellom bedriftene skal ikke være mer enn 50 meter
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Figur 3-8:

Utstrekning av sentrumssonene(grå) i Arendal i 2007 (SSB)

Kommuneplanens arealdel

Kvadratkilometer

Vi har studert arealbruken i de tre siste utgavene av Arendal kommunes digitale
kommuneplaner. Arendal kommune har et landareal på ca. 256 km2. Av dette er ca. 30
km2 avsatt til ulike byggeformål.
30
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Offentlig og allmennyttig
Næring
Kombinerte formål
Fritidsbebyggelse
Bolig, sentrum

1999
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Eksisterende

Figur 3-9:
Utvikling av areal avsatt til ubyggingsformål i Arendal kommunes tre
siste kommuneplaner
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Kvadratkilometer

Andelen av bolig- og sentrumsområde har tilsynelatende gått ned de siste 10 årene.
Dette er ikke riktig og skyldes at boligområdene i senere planer er snevret inn til å følge
eiendomsgrenser. Dette har særlig vært en poeng i strandsonen.
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Figur 3-10:
Utvikling av areal avsatt til utbyggingsformål, eksklusive boligområder,
sentrumsområde og trafikkarealer

Kvadratkilometer

I figur 3-10 har vi begrenset presentasjonen til næringsområder, kombinerte formål og
offentlige og allmennyttige formål. Figuren viser at arealet til disse formålene har økt
med litt over 1,0 km2 de siste 10 årene. Områder avsatt til næring (forretning, erverv,
industri, kontor, lager) har holdt seg rimelig stabilt, selv om det har vært betydelige
endringer innen sektoren. Figuren viser at det er ca. 3 km2 med slike arealer samlet i
Arendal i dag, eller omtrent like mye som det samlede arealet av planområdet.
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Figur 3-11:
Omfang av areal avsatt til planlagt utbyggingsformål i de tre siste
kommuneplanene i Arendal
Figur 3-11 viser hvor mye areal som har vært avsatt til framtidige byggeformål i de tre
kommuneplanene. 6-10 km2 er avsatt. Dette tilsvarer rundt ¼ av Arendal kommunes

20

Verdier

samlede bebygde areal. Hvis man antar at arealutviklingen følger utviklingen i
befolkningen og legger Statistisk sentralbyrås midlere befolkningsfremskrivning til
grunn, vil denne arealreserven vare i rundt 30 år.

3.1.4 Pendling
Det var i 2006 nesten 20 000 arbeidstakere i Arendal kommune. Av disse bor 14 600 i
Arendal, mens 5 200 pendler inn. Av arbeidstakerne som er bosatt i Arendal, pendler
ca. 4 750 ut (kilde: Panda).
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Figur 3-12:
Innpendling til Arendal (blå), utpendling fra Arendal (rød) og netto
pendling (sort) til nabokommuner, regionen og landet.
Hvis man antar at de som arbeider i Agder og Telemark hovedsakelig bor i Arendal og
pendler til arbeidskommunen uten overnatting, at de har hjemmekontor en dag, at det i
snitt er 1,2 personer i bilen og at kollektivreiseandelen er 20 %, gir dette 5 000 ÅDT (av
ca. 18 000 over kommunegrensen) sørover i E18-korridoen, 1 500 ÅDT (av ca. 9 300
over kommunegrensen) nordover E18 og ca. 1 600 ÅDT (av 6 500) innover i landet på
rv. 42.
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3.2 Infrastruktur
3.2.1 Hovedveger
E18 er hovedtrafikkåren for gjennomgangstrafikk langs kysten. Det er også betydelig
lokaltrafikk på vegnettet langs kysten inn og ut av sentrum. Mellom E18 og Arendal
sentrum tar de to kryssene på Harebakken og Myrene det meste av trafikken.

Figur 3-13:
Overordnet bilde av trafikkstrømmene i Arendal. Figuren viser en
hovedstrøm langs E18 og hovedstrømmer fra sentrum mot Hisøy, E18 Stoa, E18
Harebakken og Tromøya (Kilde: Nasjonal vegdatabank, 2008)

Figur 3-14:
Trafikkstrømmer i planområdet og mot sentrum (Kilde: Nasjonal
vegdatabank, 2008)
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Rv. 42 er hovedforbindelsen inn fra E18 til Stoa og videre til Froland. Stoa har også en
forbindelse sørfra i krysset med fv. 171 Sørsvannveien.
Sørsvannveien har i dag en trafikk på ca. 7 500 ÅDT. De fleste kryssene er utformet
som rundkjøringer. Med noen tiltak vil denne veien kunne tåle en fordobling av
trafikkmengden (15-20 000 ÅDT) da man tidvis bør kunne akseptere kø på denne
strekningen. Tilbakestuving fra sideveinettet kan være det som skaper størst problemer
på store handledager.
Rv. 42 har tilsvarende mye ledig kapasitet fra E18 og innover mot Froland.
E18 har i dag en trafikk på ca. 15 000 ÅDT. Kapasiteten på E18 med fysisk midtdeler
og planskilte kryss er overslagsmessig rundt 25 000 ÅDT hvis ramper for av- og
påkjøring i kryss har tilstrekkelig lengde.
Utfordringene på kort sikt lokalt, er derfor transportstrømmene som genereres mellom
Stoa og boligområdene i Arendal. Disse vil delvis belaste vegnettet mot sentrum som
begynner å nå kapasitetsgrensen med rundt 15 000 ÅDT i dag.
Dette er ingen ny problemstilling i Arendal og den er aktuell uavhengig av en videre
utbygging vestover fra Stoa. I kommuneplanen har det siden 1995 ligget inne en
videreføring av rv. 42 fra Stoa-krysset på E18 til Myrene. Reguleringsplan for vegen
ble vedtatt 14.04.97. Vegen vil avlaste dagens to hovedinnfarten til sentrum noe, særlig
den søndre på strekningen Stoa-Myrene.
Reguleringsplanen for rv. 410 med tunnel fra Barbudalen til Kystveien ble vedtatt
30.08.99.

Figur 3-15:
Kommuneplanen viser videreføring av rv. 42 mellom Stoa og Myrene
og omlegging av rv. 410 fra Barbudalen mot Tromøya.
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3.2.2 Kollektivtrafikk

Figur 3-16:
Busstilbudet på Stoa er hovedsakelig halvtimesrute på linje 12 og
regional buss i timesrute langs rv. 42 til Froland (kilde: Nettbuss)
Stoaområdet betjenes i dag av halvtimesrute på ringruten Sentrum-Stømsbu-MyreneStoa-Myra-Harebakken-Sentrum og motsatt. I forhold til det totale markedsområdet på
Stoa, er flatedekningen liten uten skifte at transportmiddel. Ved opprettholdelse av et
tilbud på dette nivået vil trolig de aller fleste velge privatbil som fremkomstmiddel.
Forretningene på Stoa er preget av store dagligvarebutikker og butikker med
plasskrevende varer. Det er derfor grunn til å tro at andelen som velger bil til Stoa
avviker lite fra for eksempel Sørlandssentret i Kristiansand hvor 95 % av kundene
kommer i egen bil.

3.2.3 Jernbane
Railconsult har på oppdrag for Aust-Agder Fylkeskommune vurdert forutsetninger for å
etablere godstrafikk på jernbane til Stoa (Railconsult, 2008). Utredningen konkluderer
med:
• jernbane krever et tilstrekkelig stort transportbehov til og fra Stoa, i tillegg til
at start- eller sluttpunktene for transportene må være tilstrekkelig langt borte
• terminalen må baseres på kombitrafikk (transport av løse enhetslaster som kan
brukes både på jernbane og vei, og ofte også i sjøfart)
• for at det skal være interessant med en kombiterminal i Stoa, bør det derfor
finnes gods for minst 120 TEU2 i uka (6 250 TEU i året eller et tog av 40-60
TEU pr. virkedøgn for å utnytte investeringer).
Om en jernbaneløsning planlegges på lang eller kort sikt til Stoa, bør tomtene nærmest
jernbanespor og terminaler reserveres for virksomhet som kan benytte jernbanen som
transportmiddel.

Behov for godtransport
Agderfylkene har 250 000 innbyggere og et svært variert næringsliv, med store
bedrifter innen maritim verkstedindustri og metall- og trebasert prosessindustri.
Regionsenteret er Kristiansand med 76 000 innbyggere. Kort avstand til Kontinentet
gjør regionen interessant som et knutepunkt for varestrømmer til og fra Europa.

2 TEU = Twenty foot Equivalent Unit, beskriver et kombisystems kapasitet til å handtere enhetslaster som
tilsvarer en 20 fots container
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Langemyr kombiterminal er lokalisert fem kilometer nord for Kristiansand sentrum, 72
km fra Stoa. Langemyr ble satt i drift i 1987. Terminalen har et lastespor på 750 meter
og et godsspor på 206 meter, samt noen kortere lastespor og rampespor.
I 2005 var containermengden 25 000 TEU, primært til og fra Alnabru. Gjennomsnittlig
årlig vekstrate de siste årene har vært 10 % for containertrafikken. Den store veksten
forventes å fortsette i 10-15 år til. Langemyr har i dag sporkapasitet til behandling av
50-65 000 TEU, forutsatt jevn utnyttelse hele døgnet (SITMA, 2006). I forhold til
dagens trafikk er dette en fordobling.
På tellestasjonen på E18 på fylkegrensen mellom Aust- og Vest-Agder var
godstransporten omregnet i TEU i 2005 beregnet til 270 000 TEU per år. Av dette
skulle ca. 70 000 TEU til Kristiansand, mens 200 000 TEU gikk videre. Bildet er
tilsvarende fra vest slik at netto trafikkavgang på veg i Kristiansandområdet er beregnet
til ca. 135 000 TEU i 2005. Av den samlede godsmengden med bil/bane har bane ut fra
dette en markedsandel på ca. 16 %. Trafikken fra båt til bane er ca. 2 500 TEU per år.
Den største utfordringen for jernbanen er avstanden og transporttiden til kunder.
Distansen langs veg er ca. 30 mil til Oslo og ca. 24 mil til Stavanger. Avstanden har
hittil vært for kort til at selvstendige ruter mellom Kristiansand og disse destinasjonene
lønner seg for baneoperatørene. Frekvens og stopptider på Langemyr er styrt av
kundenes ruteønsker mellom Alnabru (Oslo) og Gandal (Stavanger).
Vekst krever økt banekapasitet på de attraktive tidspunktene mellom Oslo og Agder.
Det er kapasitetsbegrensinger på dagens bane med hensyn til å ta flere godstog.
Utbyggingen av E18 og E39 mellom Oslo og Stavanger forverrer jernbanens
konkurranseevne tidsmessig. Transporttiden med godstog mellom Oslo og Kristiansand
er 5,5 timer. I tillegg kommer laste- og lossetidene. Seneste lastetid inn på
godsterminalene er i dag noen steder tre timer før avgang på grunn av manglende
sporkapasitet. Det er derfor vesentlig raskere dør-til-dør transport med lastebil til
hoveddestinasjonene enn med bane.
De store industribedriftene i regionen har betydelige transportstrømmer, men det er i
følge en strategiutredning for godsterminaler (SITMA; 2006) lite sannsynlig at andre
transportmidler velges de neste årene. Flere bedrifter ligger ved sjøen og vil også i
fremtiden basere seg på godstransport med båt.

Persontransportstopp på Stoa
18.08.2008 ble holdeplass på jernbanen på Stoa åpnet. Ut fra dagens aktivitet på Stoa,
vedtatte planer for utbedring av jernbanen, langsiktige investeringsplaner og
beliggenhet av spor i forhold til tyngepunkt av markedet, virker det urealistisk å oppnå
en kollektivandel av noen størrelse med jernbane til og fra planområdet. I dag er det fire
avganger i hver retning pr. døgn og man må ned i halvtimesrute for å være
konkurransedyktig på så korte strekninger. Bussløsninger vil være mye mer
konkurransedyktig i forhold til flatedekning i markedet, frekvens og
investeringskostnader. Persontrafikk med bane til og fra Stoa vurderes derfor ikke
nærmere.

3.2.4 Gang- og sykkelveger
Det er gang- og sykkelveg langs rv. 42 og langs Sørsvannsveien sørover fra Stoa. Innen
Stoa og langs E18 er det ikke tilbud. Det er mangelfullt tilbud mellom Stoa og Arendal
sentrum. Tursyklister har et tilbud langs vestlandske hovedvei sørøst for E18 og
planområdet.
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Figur 3-17:

Gang- og sykkelveg langs rv. 42 med undergang mot Myra

3.2.5 Vannforsyning
Arendal kommune legger vekt på at man bør unngå etableringer over kote 70 av hensyn
til trykkforhold.
Innen planområdet er det arealer av noen størrelse over kote 70 på Haugåsen og
Maurefjell. Det er knyttet blant annet naturverninteresser til Haugåsen, slik at denne er
uansett mindre aktuell. På Maurefjell ligger det imidlertid et større areal mellom kote
70 og 80 som er velegnet for utbygging både av boliger og næring. Dette området er
aktuelt for ubygging, men vil da kunne kreve trykkforsterkning.
I kommunedelplanen for Myra-Bråstad, nord for planområdet, ligger det meste av
arealet like høyt eller høyere. Det er forslått et nytt høydebasseng for dette området som
også vil dekke dagens Stoa sitt behov for utjevning og tosidig vannforsyning i tilfelle
brudd. Utbyggingen av Myra-Bråstad vil trolig ligge før i tid og vil da trolig bedre
forsyningsforholdene for de første fasene av utbygging i planområdet.
Når det gjelder den totale kapasiteten på overføringsnettet, så vil Arendal kommune ha
behov for å forsterke nettet i et langsiktig perspektiv uansett hvor man ev. planlegger en
utbygging av denne størrelsesorden. Kommunen må sikre seg at tilknytningsavgifter og
utbyggingsavtaler for ny bebyggelse over tid er av en slik størrelsesorden at kommunen
har handlingsrom for slike investeringer. Årsavgiftene skal gi rammer for vedlikehold
og fornyelse.
For virksomheter med stort brannvannsbehov vil det være aktuelt å vurdere andre
løsninger enn bare å baseres seg på forsyning fra kommunalt ledningsnett. Løsninger og
behov vil her variere svært med type virksomhet. Dette løses i en senere planfase.
Så lenge man ikke vet hvilken type virksomhet som er aktuell, hvor mye det blir eller
når utbyggingen kommer, så anses ikke dette som beslutningsrelevante utredningstema
før på reguleringsplannivå. Tiltaket er som nevn annet sted av en slik størrelse at plikt
til konsekvensutredning også vil utløses på dette plannivået. Kommunens virkemiddel
vil være å gi rekkefølgebestemmelser som stiller krav til at det må være tilstrekkelig
kapasitet på VA-nettet.
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3.2.6 Avløp
Utbyggingsavtaler og tilknytningsavgifter for ny bebyggelse skal sike at kommunen har
økonomi til å bygge ut nødvendig avløpssystem. Dette forhindrer ikke at ledig kapasitet
i transportsystemet bør utnyttes før man går på utbygging i områder som krever større
investeringer. I dette tilfellet er imidlertid planområdet gitt og forskjellene internt i
planområdet er små på et kommunedelplannivå.
Overvann bør prinsipielt ikke forurenses og i størst mulig grad infiltreres eller ledes til
lokale vassdrag. Dette løses på overordnet i reguleringsplanen og i detalj for det enkelte
byggeprosjekt.

3.2.7 Fjernvarme
Det er ønskelig at mest mulig bebyggelse med oppvarmings- eller kjølebehov er
tilknyttet fellesløsninger som utnytter overskuddsvarme. For å få økonomi i slike
investeringer er det gunstig med høy energitetthet (stort oppvarmings- og/eller
kjølebehov), det vil typisk si forretninger, kontorer og tette boligområder og ikke
områder med lager og småindustri.
Det er viktig å tenke på energiløsning ved lokalisering av ulike typer virksomheter i
forhold til mulige energikilder og store brukere (kunstisbane, svømmehall, gartneri).
Kommunen kan for nye virksomheter og større ombygginger vedta plikt til å knytte seg
til fjernvarmenettet i områder der dette er etablert. Dette krever imidlertid store
investeringer i infrastruktur som det ikke uten videre er sikkert at det er riktig å gå inn i
planområdet med før man vet mer om type virksomhet som kommer. Dette vil derfor
være et tema ved utarbeidelse av reguleringsplan.

3.2.8 Elektrisitet, signalkabler, dekning
Strømforsyning, signalkabler og master for mobildekning osv. anses uproblematisk å få
til ved alle løsninger i planområdet. Kabling av høyspentledning gjennom området
anses uaktuelt. Flytting av master kan ev. bli aktuelt når konkrete utbyggingsplaner
foreligger.
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3.3 Nærmiljø
3.3.1 Dagens situasjon
Det er i dag få boliger innenfor planområdet. Disse består av spredt boligbebyggelse og
gårdsbruk som i dag først og fremst er boliger og i mindre grad hovednæring. Det ligger
en privat barnehage på Bråstad, og flere i Asdal rett sør for planområdet. De nærmeste
grunnskolene ligger også på Asdal i sør og Myra i nord. Ungdomsskolen ligger på
Lunderød sør for planområdet.

Figur 3-18:
Boliger innen planområdet er markert med rød sirkel, mens naboer er
markert med oransje
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Figur 3-19:
Utsnitt av Arendal kommunens kart på internett som viser skoler (bok),
barnehager (bøtte, kirker (kirke) og idrettsanlegg (fotball, idrettsbane m.fl.).
Planområdet er gitt en skygge og ligger som man ser perifert i forhold til dagen tilbud
Figuren over viser at det er langt (1-4 km) fra de delene av planområdet som ligger vest
for E18 til viktige kommunale tilbud.
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3.4 Friluftsliv
3.4.1 Dagens situasjon
Det er noen stier i planområdet, med de bærer ikke preg av å være mye brukt til tross
for at området ligger forholdsvis nær Arendal. Dette skyldes trolig at de fleste
boligområder i Arendal har alternative områder nærmere. Det finnes orienteringskart
(Bie-Sørsvann og Bråstad, utgitt av Øyestad IF) som dekker hele planområdet. Området
brukes til tur-orientering, trening og konkurranser.
Det er tilrettelagte badeplasser i Sørsvann. Badeplassene med tilhørende stier er mye
brukt. Det er ikke så mange badeplasser i ferskvann som er like tilgjengelig i Arendal.
De andre innsjøene i planområdet brukes mindre. Lilleelvvassdraget benyttes mye til
friluftsliv, og gir også mulighet til fisking.

Figur 3-21:
Tilrettelagt badeplass med
universell tilgjengelighet og parkering på
østsiden av Sørsvannet

Figur 3-22:
Soletjenn ved fylkesvei 175
mellom Blokkheia og Maurefjell
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Nedre Sagvann

Figur 3-23:

Badeplass nord i Sørsvannet
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3.5 Naturmiljø
3.5.1 Dagens situasjon
Naturtyper
Stoa har en rekke sjeldne og truete naturtyper innenfor kategoriene ikke forsurede
restområder (våtmark), gruver/grotter, kalkskog, hagemark og rik edellauvskog.
Området er generelt rikt, noe som skyldes berggrunnen som gir store områder med skog
av høy og middels bonitet. Knyttet til disse områdene er det registrert et stort antall
rødlistede sopparter som er med på gi naturtypene høy verdi. Det er også registret flere
rødlistede øyenstikkerarter knyttet til Lilleelvvassdraget. En lokalitet innenfor
planområdet er knyttet opp mot nasjonal forvaltningsplan for damfrosk. Det er registrert
en hekking av en rødlistet fugleart i området (tornskate).
I alt er det registrert 12 naturtyper helt eller delvis innefor planområdet, se tabell 3.5.1.

Rødlistearter
Søk i Artsdatabanken gir hele 279 registreringer av rødlistearter i og like i nærheten av
planområdet. De fleste av registreringene er av relativt ny dato Det poengteres at dette
ikke er en fullstendig liste over arter i område. Databasen har nesten utelukkende
karplanteregistreringer, og listen gir derfor ingen fullstendig oversikt.

Vernete vassdrag
Lilleelva ble vernet gjennom verneplan IV. Bakgrunnen for vernet var at elva er
representativ for vassdrag i midtre kystsone med relativt lite jordbruksareal. Vassdraget
er langstrakt, har relativt mange vann og inneholder de karakteristiske landskapstypene
for regionen med tilhørende vegetasjon og dyreliv. Nedbørfeltet er et meget viktig
nærrekreasjonsområde for Arendalsregionen.
Flere av vannene er viktige for fritidsfiske og elva har et stort potensial som sjøørretelv
og oppvekstområde for laks i Nidelva.

Samlet verdivurdering
Nedbørfeltet har stort mangfold av arter. Nedbørfeltet er også interessant fordi
geologien med innslag av kalk gjorde at artene i området motsto surstøtet fra nedbør på
60-80-tallet langt bedre enn vanlig på Sørlandet.
I verdivurderingen på kartet i figur 3-25 er det lagt en buffersone på 100 m rundt
vassdrag og de registrerte naturtypene. Hovedtrekket er to langsgående viktige
grøntkorridorer langs Lilleelva og fra Verpåsen over Sørsvannet til Haugåsen. I tillegg
kommer behov for spredningskorridorer på tvers mellom disse strukturene.
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Tabell 3.5.1: Naturtyper. Fra naturbasen0 og registreringer i 20070
Navn

Type

Beskrivelse

Verdi

LilleelvSagmyr

Rik edellauvskog

Lokaliteten har ulike utforminger av rik til middels rik eikeskog, samt
elementer av rikere bøke- og granskog som alle huser en artsrik og
sjelden soppflora. Det er registrert 30 rødlistede sopparter i lokalitet

A

HøiheiaNedre
Sagvann

Kalkskog

Lokaliteten har elementer av rik kalkfuruskog med flere meget
kravfulle rødlistearter av jordboende sopp. Det er til sammen
registrert ni rødlistede (jordboende) sopparter på et lite kjerneområde
her. Lokaliteten bør kunne huse minst det dobbelte.

A

Verpåsen
(Sørsvann
S)

Kalkskog

Lokaliteten representerer et større område med gammel granskog
med betydelig innslag av rik lågurtgranskog (meget sjelden i AustAgder) samt elementer av rik eikeskog, begge elementer med mange
sjeldne og rødlistede arter. Til sammen 16 rødlistearter er registrert

A

Seldal VAskedalen

Hagemark

Hagemark med innslag av mange, grove, delvis hule edellauvtrær,
med potensiale for rødlistede sopp og insektsarter. (To atskilte
lokaliteter).

B

Lauvbakk
en
(Sørsvann
V)

Rik edellauvskog

Ikke nærmere dokumentert, men den rike edellauvskogen i området
rundt Sørsvann er kjent for å huse en rekke kravfulle, sjeldne og
rødlistede, jordboende sopparter, og denne lokaliteten har
sannsynligvis også slike elementer (bør undersøkes nærmere).
Eikeskogen her bør kunne huse størrelsesorden 10-20 rødlistearter.

B

Bråstad
gruver

Grotter/
gruver

Lokaliteten har preg av en kalkkrevende ”gruveflora”, bl.a. med store
forekomster av den regionalt meget sjeldne orkidéen rødflangre.
Videre er det registrert sju rødlistede sopparter knyttet til et
(halv)åpent, kalkrikt miljø.

B

Bråstad Ø

Rik edellauvskog

Rik eikeskog som huser en artsrik og meget sjelden soppflora. Det er
registrert hele 24 rødlistede sopparter her, og inkludert to arter i de
høyeste truethetskategoriene. De aller fleste rødlisteartene er typisk
lågurteikeskogsarter, noen få er knyttet til osp, hassel eller gran.

A

Sør for
Sørsvann

Rik edellauvskog

Utvidelse av lokalitet Verpåsen (Sørsvann S) ifm. kartlegging i 2007

A

Bergtjern

Andre
viktige
områder

Nasjonalt truet øyenstikker (sørlig høstlibelle) er registrert. Buorm og
padde er vanlige i området. Det er registrert noe rikere vegetasjon av
karplanter i området, bl.a. myrkongle. Langs bekkedrag mot tjernet
står det tett bestand av skogsivaks som også indikerer større rikhet.

A

Nord for
Bergtjern

Slåtteeng

Kulturlandskap i gjengroing med en noe rikere karplanteflora, blant
annet fagerklokke, kransmynte og åkersvineblom. Området har ligget
brakt i over ti år. Området registreres som slåtteeng med lokal til
regional verdi

C/B

Beskrivelse foreligger ikke, registrert av Agder Naturmuseum0

Slåttetjern
Haugåsen
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Kalkskog

Området har en del større forekomster av blåveis. Det ble ikke funnet
nye rødlistearter i området i 2007, noe som trolig skyldes en svært
dårlig soppsesong høsten 2007. Området bør undersøkes nærmere.

B
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Figur 3-24:

Oversikt over lokalisering av de registrerte naturtypene
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Figur 3-25:
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3.6 Kulturmiljø
3.6.1 Fornminner
Innenfor og rett utenfor selve planområdet er det fire registrerte fornminner i
Riksantikvarens database Askeladden. Tre av disse er knyttet til gården Seldal (435/1),
og ligger helt sørøst i planområdet. Det er også et gravminne knyttet til Asdal (436/91)
som ligger like sør for planområdet.
Registrert fornminner i og like ved planområdet er vist i figur 3-26.

Tabell 3.6.1: Automatisk fredete kulturminner, kilde: Riksantikvarens database
Askeladden
Id

Type

Beskrivelse

80562

Gravminne

Gravrøys og steinlegging, trolig fra jernalderen
På en flat rabbe ca 20m S for høyeste punkt: 1. Rundrøys, klart
markert. Rest av fotkjede i S-SØ-kanten. Røysen er bygd av
middelsstor - mindre bruddstein, hvorav flere helleformede. I midten
rund grop, d 2 m, dybde 0,5 m. I dennes SV-kant helle på skrå,
synlige mål 0,5x0,35x0,05 m. Kan ha tilhørt gravkiste. Røysen er
bevokst med litt mose og lav. I gropen mindre, elgbeitet furu, litt lyng.
I S-kanten større, også elgbeitet furu. I N-kanten einer. D 11 m, h
0,9m.
Flere senkninger i røysens ytterkant er fylt med stein. Et dyretråkk
går fra NV-gående skogsvei opp på åsen.
Lagt over en senkning i berget og ut mot ryggens V-brink 5 m N for
1.: 2. Rundaktig steinlegning. Består av ett lag bruddstein som delvis
stikker i dagen, særlig i S-kanten. Sannsynligvis urørt. Bevokst med
gress. Kraftig furu i V-siden. Tvm 5 m, h 0,1-0,2 m.

58625

Gravrøys

Trolig fra jernalder
Overgrodde bergrabber, beite. Innimellom disse små åkerlapper.
Høye furutrær, eik og kratt. Ingen utsikt.

19440

Gravrøys

Rundrøys trolig fra jernalder
Lagt over toppen av en liten rundaktig bergrabbe: Rundrøys. Klart
markert og tydelig. Bygd av bruddstein. Kan være urørt selv om
overflaten er noe ujevn. Bevokst med gran, furu og eik. D 8m, h
0,6m.

74893

Gravhaug

To gravhauger i nærheten av bygninger på Seldal. Sannsynligvis fra
jernalder
Lengst NØ på toppen av en bergrabbe med bratt fall mot N-V: 1.
Rundhaug. Bygd av jord og stein. Langs N-kanten noe stein som kan
være del av kantmarkering. Tydelig. Gresskledd. Furu i midten,
einerkratt. D 8 m, h 0,6 m.
6 m SV for 1 og noe lavere på samme rabbe: 2. Langhaug, orientert
NV-SØ. Klart markert men går så og si i ett med terrenget i SØ-S.
Bygd av jord og bruddstein. Inn fra NØ-kanten, rektangulær
inngravning orientert NØ-SV, 2x1x0,3 m. Gresskledd. 2 store furuer i
SV-siden. L 9 m, br 4 m, h 0,75 m.
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Figur 3-26:

Utsnitt fra Askeladden, Riksantikvarens database

Figur 3-27:

Mer detaljert utsnitt av samme database (Askeladden, Riksantikvaren)
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3.6.2 Nyere tids kulturminner
Fra 15 -1800 tallet preget tømmerfløtning og gruvedrift næringslivet i Øyestad. Langs
elva lå en rekke kverner og sager.
Det viktigste kulturmiljøet i området er anlegg, veier og bosetning i tilknytning til den
tidligere jernverksdriften.

Figur 3-28:
Utsnitt av kart over Arendal fra 1814 (foto av kopi fra Statens
kartverksarkiv utgitt av Øyestad historielag). Sørsvannet og dagbrudd ses litt ovenfor
midten av kartet. Arendal sentrum ses nede mot høyre kant. Den gjennomgående veien
er vestlandske hovedvei.
I 1574 fikk Erik Munch, som var lensherre i Nedenes amt, bevilling av danskekongen
til å bygge et jernverk i Barbu ved Arendal. Dette er et av de første kjente
gruveprosjektene i Norge. I Arendalsfeltet fantes mange felt som var rik på meget ren
magnetitt. Jernverkene som fikk malm fra arendalsgruvene lå utenfor distriktet etter at
Barbu jernverk var nedlagt. De nærmeste var Frolands Verk og Nes Verk, men også
andre jernverk i Sør-Norge fikk skipet malm fra Arendal.
Fra slutten av 1500-tallet til slutten av 1800-tallet var det relativt få personer som jobbet
i gruvene (75-100 i hele distriktet i følge Molden på Nes Jernverksmuseum).
Gullalderen var fra 1700-tallet og fram til midten av 1800-tallet. På grunn av økende
konkurranse fra utenlandske jernverk ble de fleste norske verk lagt ned i tiden rundt
1860-70. Dermed opphørte også det meste av gruvedriften, selv om forekomstene ikke
var tømt.
Det er registrert 361 gruveobjekter (gruver, stoller, skjerp o.l.) i 23 områder innen
Arendal kommune. Et av områdene – Bråstad – ligger delvis innenfor planområdet.
Klodeborg og Seldal ligger rett utenfor. Når man tar hensyn til objekter som er fylt
igjen eller ikke registrert kan man anta at det har vært rundt 400 gruver og skjerp i
distriktet. De fleste objektene (ca. 200) er synker, det vil si dype, vertikale sjakter. Ca.
125 er skjerp, de resterende er stoller, tunneler, dagbrudd og lignende. I tillegg til
gruveobjektene finnes rester etter anlegg i dagen.
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Figur 3-29

Gruveområdene i Arendal kommune. Bråstad gruver er lokalitet 9.

Driften har etterlatt en mengde større og mindre åpne gruvehull i Arendalsområdet.
Siden malmårene gikk bratt nedover var flere av dem svært dype, i noen tilfelle flere
hundre meter. Åpningene i dagen er gjerne små og de fleste er fylt med vann. Det er
derfor ikke noe tilgjengelig gruvesystem av betydning under bakkenivå i Arendal.
Klodeborg (12) og Bråstad (9) gruver er de eneste som ha vært i drift etter år 1900. A/S.
Malmen de leverte var av meget høy kvalitet, men den lå dypt nede og kostnadene ble
med tiden for store til at driften var lønnsom.
Geologi
Typisk for Arendalsfeltet er mange forekomster av såkalt "skarn", en broket blanding
av mange forskjellige mineraler. Disse mineralene inneholder mye jern, aluminium,
kalsium og silisium. Skarnet har sannsynligvis oppstått ved at gammel kalkstein har
kommet i kontakt med smeltede eller varme gneisser og granitter. Det er her vi finner
de viktigste jernmalmforekomstene.
Malmen som ble hentet opp fra de gamle gruvene var magnetitt, et gråsvart, tungt
mineral med ca. 72 % jern, resten er oksygen. Den kjemiske formelen er Fe3O4.
Magnetitt kan i tillegg til jern inneholde spor av andre stoffer, slik som titan, mangan og
krom. Arendalsgruvene leverte oftest malm som var meget ren.
De fleste geologiske strukturene i Arendalsområdet går parallellt med kysten. I
geologiske vendinger sier vi at strøkretningen er SV-NØ. Nedover i dypet heller de
bratt mot syd (har et fall) med en vinkel på rundt 70 grader. Derfor måtte
gruvearbeiderne slite seg stadig nedover for å få tak i malmen.
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Bråstad gruver
Bråstad ble lagt ned i 1975 som de siste gruvene i arendal. Bråstad gruver ligger delvis
innefor planområdet, ca. 500 meter nord for Sørsvann, hovedsakelig innen området
omfattet av reguelringsplanen ”Stoa vest”. Det et av de største og viktigste
gruveområdene i Arendal. Utstrekningen av hovedområdet er ca. 600 x 600 meter.
Geologisk er dette en typisk skarnforekomst. Det er til nå registrert 48 gruveobjekter i
hovedområdet, samt 4 gruveobjekter ved Bråstad gård. I tillegg kommer sannsynligvis
noen mindre skjerp nær Sørsvann. Det er bare funnet én inntakt hestevandring på
Bråstad, ved Lille Langgruve (nr. 10,2). Rester etter 3-4 andre ligger i området der
driftsbygningene stod.
Av de faste kulturminnene over bakkenivå er det meste borte. De fleste berghalder3 ble
brukt som veifyll eller kjørt i pukkverk, mange hestevandringer4 og murer er ødelagt av
ivrige mineralsamlere.

Oversikt over Bråstad gruveområde. Kartgrunnlaget er to
utsnitt av økonomisk kartblad BQ-011-5-2. Sirklene er bare plassert for å
synliggjøre gruveobjektene. Sifrene som angir gruveområde er utelatt ved
nummereringen. Stjerne markerer hestevandring.
Figur 3-30:

3 Berghald - haug med avfallsstein utenfor gruveåpning, ofte misvisende kalt slagghaug.
4 Hestevandring - rund eller mangekantet platting med gangspill drevet av hester. En Midtstein -

stor stein i midten av hestevandringene, fungerte som bunnlager for akselen.
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Tabell 3.6.2:

Oversikt over detaljer ved gruveobjektene på Bråstad.

Nr.

Gruve

Type

Lengde Bredde Dybde Vannfylt Tilstand

1,1
2,1
3,1
4,1
5,1
6,1
7,1
8,1
9,1
10,1
10,2
11,1
12,1
13,1
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,9
15,1
16,1
17,1
18,1
19,1
20,1
21,1
22,1
23,1
24,1
25,1
26,1
26,2
27,1
28,1
29,1
30,1
31,1
32,1
33,1
34,1
35,1
36,1
37,1
38,1
39,1
40,1
41,1
42,1

Katte / Kjette
Katte / Kjette
Østre Sugge / Zugge
Vestre Sugge / Zugge

synk
synk
synk
synk
skjerp
skjerp
synk
synk
synk
synk
synk
synk-skjerp
synk-skjerp
synk-skjerp
synk
synk
synk
synk
synk
synk
synk
synk
synk
skjerp
synk
skjerp
skjerp
synk
synk
skjerp
synk
synk
synk
skjerp
Synk
Synk
Synk
skjerp
skjerp
skjerp
skjerp
skjerp
skjerp
skjerp-synk
synk
skjerp
synk-skjerp
synk-skjerp
synk
skjerp
synk/skjerp
synk

11
15
40
20
9
4
8
26
24
11
11
3
10
5
20

7
1
3
2
1
1
2
3
3
1
3
1
3
2
3
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49
11
12
5
10
5
10
1
2
36
4
4
10
4
37
5
8
4
5
3
2
2
4
8
3
6
9
2
26
5
26
5
5
15

10
2
4
5
5
5
7
4
3
1
2
2
2
2
4
4
8
2
2
4
2
2
2
1
1
3
1
1
2
1
3
2
1
3
1
2
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Tre Brødre / Tvende Brødre
Tre Brødre / Tvende Brødre
Hvalfisk
Langgruve, Lille/Østre
Langgruve, Lille/Østre
Langgruvens søndre skjerp
Jensens gruve
Hesterumpe
Gamle langgruve
Gyldenløwe
Antoinette
Pumpe
Erlands/Schelderups gr.
Skoggruve, Store m/stoll
Ovnsgruva / Ormgruva
Marie gruve m/stoll
Gyldenløwe skjerp
Skoggruve, Lille
Ovnsgrubens skjerp
Forhåbnings skjerp
Treschow gruve
Myrskjerpet
Fjelds gruve
Knap Næring gruve
Charlotte /Administr.gr
Charlotte skjerp
Charlotte skjerp

Langebak skjerp
Mosberg gruve

25

20
72
72
28
28

12
15

ja
ja
nei
ja
nei
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei

ja
ja
ja

4
15
2
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4

nei
ja
nei

nei
nei
ja
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
ja
ja
ja
nei
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Mye søppel
Gjenfylt, litt søppel
Litt søppel
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen, litt søppel
Åpen
Åpen
Gjenfylt
Gjenfylt
Gjenfylt, mye søppel
Gjenfylt
Gjenfylt
Gjenfylt , mye søppel
Åpen, litt søppel
Åpen, mye søppel
Gjenfylt, mye søppel
Gjenstøpt, mye søppel
Åpen
Åpen, mye søppel
Åpen
Gjenstøpt
Gjenstøpt
Gjenfylt
Åpen
Gjenfylt , litt søppel
Gjenfylt , litt søppel
Gjenfylt
Gjenfylt
Åpen, litt søppel
Åpen
Gjenfylt
Gjenfylt , litt søppel
Gjenfylt
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen, litt søppel
Åpen, mye søppel
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
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De registrerte gruvene på Bråstad ligger i to hovedgrupper. Den ene ligger innenfor
planområdet mellom Slottetjenn og Bergtjenn. Dette er gruver som ikke har vært i drift
i nyere tid. Fra nord og sydvestover ligger Katte- eller Kjettegruve, østre og vestre
Zugge, Tre Brødre eller Tvende brødre (begge skrivemåter er brukt), Hvalfisk og Lille
Langgruve. I tillegg finnes her noen mindre skjerp.
Den andre og viktigste gruppen ligger rundt driftsbygningene lenger sydvest, utenfor
planområdet. Her ligger kjente gruver som Hesterumpe, Gamle Langgruve,
Gyldenløwe, Antoinette, Erlands gruve, Skoggruva, Ovnsgruva, Treschow, Charlotte
og mange mindre synker og skjerp. Flere av disse i forbindelse med hverandre under
bakken (samme hovednummer).
Utenfor planområdet, nordvest for Bråstad gård, ligger 2 smale synker og et par skjerp
oppe i lia. Rett sør for Seldal, utenfor planområdet, ligger en synk5 og et skjerp6. Øst
for søndre del av planområdet ligger også et større gruvområde rundt Klodeborg. Disse
områdene berøres ikke av planforslaget.
I gamle dager var det Fritzø jernverk som hadde rettighetene på Bråstad. Den gamle
driften pågikk minst til 1882. I 1906-1907 var det en prøvedrift i Gyldenløwe og
Antoinette gruver, ved et arendalsfirma som het A/S Norsk Malmexport. På denne
tiden ble det lagt inn elektrisitet i gruvene. Neste drift var perioden 1916-21ved
arendalsfirmaet A/S Braastad Jerngruber. Det var i Gyldenløwe og Antoinette man
hentet malm. I 1941 skal det også ha vært en liten tilfeldig drift. Så lå gruvene nede
fram til 1952, da Christiania Spigerverk A/S satte i gang. Gruvene var i drift fram til
1975, da de ble lagt ned som de siste jerngruver i Arendalsdistriktet. Den dypeste
sjakten fra den siste perioden skal ha vært 400 m dyp, men den er nå fylt igjen og ligger
under kjøpesentret på Stoa vest. De gamle gruvene var forholdsvis grunne. De fantes
40-50 små og store gruver i området som var opp til 100 m dype. Ingen av disse er i
god bevaringsmessig stand og tyngden av gruvene ligger utenfor planområdet (innenfor
reguleringsplan Stoa vest).

Figur 12. Utsnitt av kartet over Bråstad gruver fra 1835. Vi ser de viktigste
gruvene, samt to gamle og to nye hestevandringer. Kartet er detaljert og gir
mange opplysninger. Det er tydelig å se at Gamle Langgruve og Antoinette har
rast sammen.

5 Synk - egentlig bunnen av en sjakt, men brukes også om selve sjakten.
6 Skjerp - mindre hull eller grop der det ikke har vært drift av betydning.
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Søppel i gruvene
Etter at gruvene ble lagt ned i 1975 ble området en periode brukt til produksjon av
ferdigbetong. Dermed ble flere av driftsbyningene revet eller bygd om. Knap Næring
gruve og Fjelds gruve ble fylt igjen med betongavfall.
Det er mye søppel i flere av gruvene på Bråstad. Særlig er det mye i hovedområdet for
driften de siste årene. Gyldenløwe/Antoinette er helt fylt med søppel. Dette er for det
meste industriavfall og gamle bilvrak eller deler av disse. Denne fyllingen vil
sannsynligvis bli ustabil etter som årene går, og man må være oppmerksom på dette.
Store Skoggruve er også helt fylt med søppel, samt bygningsdeler fra de gamle
driftsbygningene. Erlands gruve (Schelderups gr.) ble delvis fylt med bygningsavfall i
1991-92. Det er også mye søppel i Marie gruve. Om det også er noe under betongen i
Fjelds gruve og Knap Næring gruve er uvisst.
I flere av de andre og eldre gruvene er det også søppel. Dette gjelder særlig Katte gruve
(husholdnings- og gårdsavfall), og et skjerp ved Mosberg gruve (husholdningsavfall).
Ellers er det bare mindre mengder søppel.
Hovedinformanter er John Laulo, Stoa (har vært stiger i Bråstad under den siste
driften), og bergmesteren i Trondhjem.
Det er ikke gjort en nøye vurdering av avfallstype i de enkelte gruver i distriktet. Det
kan derfor finnes steder med farlig spesialavfall.

Figur 3-31:
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Rester av de nyere delene av Bråstad gruver på Stoa vest
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Andre kulturminner
Det er flere SEFRAK7-bygg i området og enkelt gårdsmiljøer kan representere
kulturverdier. Det er også kulturhistoriske spor knyttet til bruk av utmarka, bl.a. ved
steingjerder.

Figur 3-32:

SEFRAK-registrerte bygninger i området

7 SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminne fra før år
1900. En registrering sier ingen ting om kulturminnets tilstand eller verdi
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3.7 Naturressurser
3.7.1 Dagens situasjon
Planområdet domineres av skog med høy og middels bonitet. Høybonitetsområdene har
stort sett løvskog. Det er også noe dyrket jord i planområdet ved Seldal, Sagmyr,
Nydalshaven og Slottet. Gårdsbrukene er delvis i drift, men bærer mer preg av å være
boliger. Flere steingjerder viser at utmarka har vært aktivt i bruk tidligere. Det drives
normal avvirkning av skogen i planområdet.

Figur 3-33:

Hogst i område med stort biologisk mangfold på Verpåsen

Figur 3-34:

Utsikt fra eneboligene ved Blokken

Løsmassedekket på Stoa er tynt, stedvis med bart fjell. Det ingen ressursmessig
interesse knyttet til utnytting av løsmasser.
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Klodeborg og Landvik pukkverk ligger rett øst for Stoa. Der drives det ut hyperitt.
Pukkverket ligger i et mindre høydedrag, og praktisk uttaksvolum vil på lang sikt være
begrenset av E18 i nordvest og lavereliggende parti mot syd. Forekomsten ligger
sentralt ved riksveien og Arendal by. Det er reserver for ca. 10-15 års drift. Produserer
ca. 250 000 tonn pr. år.
Forekomsten er klassifisert som meget viktig.
Hvorvidt det kan finnes pukkforekomster innenfor planområdet er ikke kjent, men
trolig ikke.
Det har tidligere vært utvunnet jernmalm i området på Bråstad gruver. Forekomsten er
tømt, og det anses ikke som trolig at det finnes driveverdige mineralforekomster i
planområdet.
Det er registrert to fjellbrønner i Granada rett vest for Daletjenn. Siden det er sparsomt
med løsmasser, er det ikke potensial for at det skal være stor grunnvannsressurser lite.
Lilleelva er i dag regulert, men vernet vanskeliggjør videre utnytting av vassdraget.
Navn som Sagvannene viser historisk utnytting av vannkraften.
Det er ikke registrert forurenset grunn i SFT sin base, men gruvedrift kan ha ført til
dette selv om det ikke er registrert. Siden det meste av virksomheten lå i området på
Stoa vest som delvis er bygd ut og det ikke ble registrert spesielle problemer med
forurenset grunn i dette området, anses potensialet i planområdet for å være lite.
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3.8 Lokal og regional utvikling
3.8.1 Regionale trender
Utvikling i Arendal, regionen Østre Agder (Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Risør,
Gjerstad, Vegårdshei, Froland, Åmli) og i Norge er rimelig parallell. Norge er så lite at
regionene utvikler seg i rimelig i takt. For at enkelte regioner skal få en sterkt
avvikende utvikling, må det skje noe spesielt.

Arendal

Østre Agder

Norge

6,5
6,2
6,9
7,8
8,2
5,9

Offentlig adm
Undervisning

19,4
21,1

Helse- og sosial

23,6
4,2
3,4
3,6

Annen pers
tjeneste

13,1
10,7
10,7

Forr tjeneste
6,7
6,7
7,0

Transport
3,3
3,2
2,8

Hotell og
restaurant

15,1
16,0
17,7

Handel
7,1
7,4
6,9

Bygg og anlegg

13,6
14,5
13,5

Industri
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Figur 3-35:
Sammenlikning av utviklingen i Arendal, regionen og Norge (Kilde:
Knut Vareide, Telemarksforskning)
Hovedtrekkene er omtrent samme bransjevise vekstmønster i Arendal som i resten av
landet, men:
•
•
•
•

større nedgang i industri
mindre vekst i bygg og anlegg
lavere vekst i forretningsmessig tjenesteyting
næringsstrukturen i Arendal er forbløffende lik landet som helhet og tilsier at
utviklingen i Arendal vil gå parallelt med resten av landet.

Næringslivsindeks
Knut Vareide ved Telemarksforskning har utviklet en næringslivsindeksen som er et
samlet mål for næringsutvikling. Indeksen er sammensatt av delindekser for:
• nyetableringer
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• andel vekstbedrifter
• andel lønnsomme foretak
• næringslivets relative størrelse (næringstetthet)

1

35

20

32

36
Næringslivsindex

71

51

Lønnsomhet

95

Vekst

121

101

Næringstetthet
Nyetableringer

151
201
251
301
351
401
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Figur 3-36:
Arendals plassering på næringslivsindeksen. Indeksen er en rangering
av alle landets 434 kommuner, 1 er best (Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning)
Arendal har tradisjonelt hatt en god næringsutvikling, men har hatt en fallende tendens
de siste årene. Arendal har:
•
•
•
•

svært mange nyetableringer
mye næringsliv
fallende lønnsomhet i forhold til resten av landet
vekst på det jevne

Attraktivitet
Østre Agder (Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårdshei, Froland,
Åmli) er en attraktiv region. Regionen har netto innflytting, til tross for at veksten i
arbeidsplasser har vært svak. Østre Agder er i følge Vareide den mest attraktive av
regionene i Agder.
Knut Vareide hos Telemarksforskning har utviklet et sett kriterier på attraksjonskraft.
Det tar utgangspunkt i at det er en sammenheng mellom vekst i antall arbeidsplasser og
nettoflytting. Veksten i arbeidsplasser har som forventet en positiv virkning på
innflyttingen. Befolkningsveksten gir igjen flere arbeidsplasser i skjermet sektor.
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Figur 3-37:
Utvalgte kommuner plottet etter ending i antall arbeidsplasser og netto
innflytting (Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning)
På bakgrunn av opplysninger om kommunenes endring i antall arbeidsplasser og netto
innflytting, kan man konstruere en forventningslinje. Forventningslinjen forteller
hvilken netto innflytting vi kan forvente, gitt endringene i antall arbeidsplasser – eller
omvendt.
Noen regioner skiller seg ut gjennom å ligge langt fra denne forventningslinjen.
Regioner som Øvre Romerike, Nedre Glomma, Halden og Oslo ligger høyt over
forventningslinjen. Disse regionene vil tiltrekke seg nye innbyggere fra andre deler av
landet, utover det som kan forklares av arbeidsmarkedet. Slike regioner har en høy
attraksjonskraft.
For andre regioner er det motsatt. Netto innflytting er langt mer negativ enn forventet
ut fra endring i antall arbeidsplasser. Øst-Finnmark, Halden, Vest-Finnmark og
Akershus Vest er eksempler på slike regioner. Til tross for sterk vekst i antall
arbeidsplasser har Vest-Finnmark og Akershus Vest netto utflytting.
Østre Agder er en attraktiv region. Netto flytting i regionen er nær null til tross for at
veksten i arbeidsplasser har vært svak. Østre Agder mest attraktiv av regionene i Agder.
Østre Agder vil antakelig klatre opp på attraktivitetsbarometeret, etter å ha sterk økning
i netto innflytting fra andre regioner i 2007. Den var nesten 1 200 personer i 2007, mens
den i perioden 1997-2006 pendlet mellom 200 og 600 personer.
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3.8.2 Hva kjennetegner attraktive kommuner, hva skaper
attraksjonskraft?
Faktorer som virker positivt er:
• Størrelse: Regioner med stor befolkning har sterkere tiltrekningskraft enn
regioner med liten befolkning
• Kafe-faktoren: Regioner med mange ansatte i serveringssteder, kafeer,
restauranter og puber har også høyere attraktivitet. Dette kan oppfattes som en
indikator på kulturelt tilbud.
• Arbeidsmarkedsintegrasjon: Regioner med stor grad av pendling er mer
attraktive (felles arbeids-, bolig- og serviceregion) enn regioner med lite
pendling. Dette kan oppfattes som en indikator på befolknings mulighet til å
velge bosted og attraktive arbeidsplasser for alle medlemmene av husstanden
• Vekst hos naboregioner smitter: Vekst i antall arbeidsplasser i naboregioner,
dvs pendlingsomlandet, virker også positivt inn. God næringsutvikling i
naboregioner fører til økt innflytting. Dette er delvis et mål på det samme som
arbeidsmarkedsintegrasjonen over.
Faktorer som virker negativt er:
• Høye boligpriser. Høy boligpriser demper innflytting. Her vil noen kunne
argumentere med at høye boligpriser er et uttrykk for at regionen er attraktiv,
ettersom folk viser en stor betalingsvillighet for å bo der. I denne
sammenhengen er vi imidlertid ute etter faktorer som fører til netto
innflytting, og da viser høye boligpriser seg å være negativt.
• Kulturelt mangfold lokker ikke: Høy andel innvandrere fra ikke-vestlige land
virker negativt. Regioner med mange immigranter fra ikke-vestlige land får
dermed en lavere netto innflytting enn andre. Dette skyldes at mange
immigranter flytter fra den kommunen de kom til etter kort tid. Regioner med
høy innvandrerandel får imidlertid vekstimpulser fra dette som kompenserer
for litt lavere innflytting fra andre regioner i Norge.
Faktorer som ikke forklarer attraksjonskraft:
•
•
•
•
•
•

Overskudd på arbeidsplasser
Utdanningsinstitusjoner
Levekår
Arbeidsledighet
Sentralitet
Klima og natur
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Figur 3-38:
Grafisk illustrasjon av ulike indikatorers betydning for en regions
attraksjonskraft (Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning)

3.8.3 Hva kjennetegner Arendal?
Arendal har hatt litt lavere vekst i arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet. Dette skyldes
for en stor del nedgang i industriarbeidsplasser. Næringsstrukturen i Arendal og i
regionen er svært lik landsgjennomsnittet
Veksten i Arendal og regionen følger utviklingen nasjonalt. Fortsatt sterk vekst i Norge
krever fortsatt høy arbeidsinnvandring. Det er lite sannsynlig at industrien vil vokse
mer enn resten av økonomien, særlig når det gjelder sysselsetting. Fortsatt
velstandsvekst vil gjøre at ”myke” bransjer vokser mer (helse, kultur og underholdning,
tjenester).
Arendal og regionen er attraktiv og dette bør om ønskelig kunne utnyttes til en sterkere
vekst enn i resten av landet.

3.8.4 Hva betyr dette for dette planarbeidet?
For at Arendal skal kunne utnytte sin attraktivitet til å vokse mer enn landet og
naboregionene for øvrig, bør det legges vekt på:
• Et godt tilbud på boligmarkedet. For å dempe prisveksten her kreves det da til
en hver tid tilgang på rimelige boligtomter
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• Stor, felles arbeids-, bolig- og serviceregion, dvs. gode kommunikasjoner.
Utbyggingen av E18 mellom Arendal og Kristiansand antas å ville bidra til
dette.
• Godt og allsidig service- og fritidstilbud
Telemarksforsknings indikatorer tyder ikke på at det er viktig å tilrettelegge for mange
arbeidsplasser i kommunen, men det viser heller ikke at dette er negativt. For å lykkes
med et velfungerende, attraktivt boligmarked og et allsidig service- og fritidstilbud, må
dagens Arendal utvikles ytterligere. Dette kan kreve flytting av virksomheter. Dette
krever igjen tilgang på arealer og i dette perspektivet er tilgang til områder for
ervervsmessig utvikling viktig.

3.9 Trender i næringslivet
Tunge trender i både lokalt, regionalt, nasjonalt og delvis internasjonalt har de siste
tiårene vært:
• mindre tradisjonell industri i byer frigjør store arealer
• industritomter med attraktiv beliggenhet langs vassdrag og fjord transformeres
til andre formål, ofte bolig
• industritomter langs store veier transformeres til lager og handel
• tradisjonell verkstedsvirksomhet i sentrum flytter ut av byen til større plass og
rimeligere tomter, mens eiendommen i byen transformeres til annen
næringsvirksomhet, kontor eller bolig
Disse trendene skaper behov for nye næringsområder, slik også hensikten med dagens
Stoa opprinnelig var.
Når nye næringsområder er fylt opp, har det gjerne gått 10-30 år og markedssituasjonen
kan ha forandret seg samtidig som byen har vokst. Det man så har sett fleres steder, for
eksempel Ringdalsskogen i Larvik, Pindsleområdet i Sandefjord, Rud-Hauger i Bærum,
Billingstadområdet i Asker, Alnabru i Oslo og Stoa i Arendal, er at ulike
detaljhandelskonsepter etter hvert tar over lokalene til virksomheter som avvikles eller
flyttes. Etter hvert skjer så en endring fra industri til handel, samtidig som standarden
på butikkene gradvis blir høyere.
Økt markedsverdi på tomta er en tung drivkraft for å flytte arealkrevende virksomhet ut
av byen. Det kan synes som om samlet arealbehov til småindustri og verksteder vokser
langt mindre enn etterspørselen etter nye arealer. En viktig drivkraft til dette er altså at
eiendomsbiten ofte skilles ut av virksomheter og eiendomsutviklerne ser mulighetene i
å få merverdier ut av dagens tomter. Dette er ikke nødvendigvis negativt, men stiller
kommunen overfor utfordringer med hensyn til en hver tid å kunne tilby nye arealer
uten å få for stor utgifter forbundet med å oppgradere infrastruktur og tjenestetilbud for
nye områder.
For å få kontroll med utviklingen kan det være en modell at kommunen erverver arealer
og stifter et kommunalt eiendomsforetak som så:
•
•
•
•

regulerer arealer
bygger nødvendig infrastruktur
selger til minst selvkost og helst nær markedspris
operer som eiendomsaktør ved at selskapet kjøper områder som fraflyttes, kan
ta arealer i dagens etablerte områder i bytte for nye tomter og derigjennom
kan få til ønskede endringer og oppgraderinger i dagens områder

Ved en slik modell vil man på sikt kunne begrense arealspredning og få til en fortetting
og omstrukturering i dagens byggesone.
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4 Muligheter
4.1.1 Hvorfor scenarier?
Som en del av arbeide med planprogram er det utviklet ulike scenarier for å
anskueliggjøre ulike muligheter i området. Disse brukes så for å utforme det endelige
kommuneplanforslaget som er gjenstand for konsekvensutredning. På denne måten for
man vist ulike alternativer og synliggjort hvilke mål og verdivalg som ligger bak
planforslaget. Dette tilfredsstiller forskriften om konsekvensutredningers krav om en
redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert.
Scenariene bør utvikles slik at de vektlegger ulike mål. I Arendals kommuneplan er
noen av de sentrale målkonfliktene synliggjort.
• På den ene side utpekes Stoa til et stort handelsområde i kommuneplanen der
det trekkes opp perspektiver om et tyngdepunkt for 350 000 mennesker i
regionen og dermed med en slik tyngde at flere vil ta reisen forbi
Sørlandsparken for å komme til Stoa.
• På den annen side sies det i kommuneplanen at ”Kommunen bør også legge
til rette for desentralisert næringsutvikling. Det er ikke hensiktsmessig at alle
reiser til Stoa for å jobbe. Ensidig ansamling av arbeidsplasser vil generere
unødvendig mye transport og overbelaste vegsystemet. Det er viktig å
opprettholde og videreutvikle en funksjonsblandet by.”

4.1.2 Konkretisering av alternativer for utredning
Når de overordede regionale virkningene av scenariene er vurdert, vil de neste stegene i
planprosessen være som følger:
• vurdere scenarienes måloppnåelse i forhold til ulike lokale og regionale mål
og nasjonale føringer/retningslinjer
• på bakgrunn av vurderingene av måloppnåelse, diskutere og oforeslå hvilke
alternativ(er) som det er hensiktmessig å utrede videre
• konkretisere alternativ(er) for framtidig arealbruk i Stoa-området, basert på
vurderingen av scenariene
• planprogram utarbeides på grunnlag av dette

4.2 Scenarie 0 – Ingen utbygging
En mulighet er at området i grove trekk blir liggende som i dag. Behovene blir da ikke
dekket eller løst annet sted innen eller utenfor kommunen. I en kommunedelplan er det
ikke naturlig å sammenligne med noe alternativ 0 og forskriften om
konsekvensutredninger anviser heller ikke dette for overordnede planer av denne typen.
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4.3 Scenario 1 Erverv uten handel og uten rene
kontorbedrifter

Figur 4-1:

Scenario med rendyrket industri

Forutsetninger for scenariet er:
• Kontorbedrifter og IKT-næringer vokser i områdene Barbu og Longum Park i
tråd med kommuneplanen
• Boligbehovet lokalt i området dekkes på Bråstad-Myra og andre steder i
Arendal, ikke innen planområdet
• Handelsbedrifter skal vokse innen dagens Stoa, i sentrum og Stømsbu-Myrene
og ikke tillates innen planområdet.
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• Planområdet tilrettelegges for ervervsvirksomheter som ikke fanges opp av
punktene over
• Innen planområdet skal kommunen gjennom avtaler eller egne eiendommer
ha sikret at det til enhver tid er tilgjengelig et overskudd av næringsareal slik
at prisene for slike arealer holdes nede
• Området deles i to. Det søndre området får direkte atkomst fra planskilt kryss
på E18. Det nordre området får atkomst fra rv. 42.
• Det blir ingen forbindelse mellom områdene eller til Stoa vest, dette for å
sikre en solid og ubrutt grønnstruktur gjennom området

Vurdering
Scenariet innholder ca. 1 150 daa industriformål, 40 daa til forretning og ca. 1 780 daa
LNF-område. Industrien vil typisk kunne generere 5 000-15 000 kjøretøy pr. dag, mens
handelen vil kunne gi 3 000-10 000 kjøretøy pr. dag, alt etter type virksomhet og
arealutnyttelse.
Arendal har behov for arealer for utvikling av lettere industri og lagervirksomhet. Det
er ingen tegn i tiden eller i overordnede strategiske føringer som tyder på at det er
aktuelt med etablering av mer tradisjonell, arealkrevende produksjonsindustri basert på
utnyttelse av stedlige eller importerte naturresurser.
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4.4 Scenario 2 – Logistikknutepunkt

Figur 4-2:

Scenario logistikknutpunkt med 750 m lange oppstillingsspor

Forutsetninger for scenariet er:
• Kontorbedrifter og IKT-næringer vokser i områdene Barbu og Longum Park i
tråd med kommuneplanen
• Boligbehovet lokalt i området dekkes på Bråstad-Myra og andre steder i
Arendal, ikke innen planområdet
• Handelsbedrifter skal vokse innen dagens Stoa, i sentrum og Stømsbu-Myrene
og ikke tillates innen planområdet.
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• Søndre del av planområdet tilrettelegges for ervervsvirksomheter som har
stort godstransportbehov, nordre del tilrettelegges for lettere industri
• Søndre og nordre del, samt Stoa vest forbindes med ny internvei, planskilt
kyss med E18 i sør
• Minimum 3 parallelle oppstillingsspor for tog a 500-750 m lengde
• Tilgjengelig areal langs spor for utvikling av bedrifter med stort
godstransportbehov
• Innen planområdet skal kommunen gjennom avtaler eller egne eiendommer
ha sikret at det til enhver tid er tilgjengelig et overskudd av næringsareal slik
at prisene for slike arealer holdes nede. Eiendommene langs godssporet
forbeholdes virksomheter som har stort transportbehov

Vurdering
Scenariet innholder ca. 1 150 daa industriformål, 40 daa til forretning og ca. 1 780 daa
LNF-område. Industrien vil typisk kunne generere 5 000-15 000 kjøretøy pr. dag, mens
handelen vil kunne gi 3 000-10 000 kjøretøy pr. dag, alt etter type virksomhet og
arealutnyttelse.
Det er et samfunnsmessig mål å få mest mulig lange godstransporter over på bane.
Arendal har i dag ikke noe eget tilbud, men er henvist til Langemyr i Kristiansand over
7 mil unna og i feil retning for majoriteten av transportene.
Railconsult har gjort en utredning som konkluderer med at man må ha et visst nivå på
tjenesten for at det skal være attraktivt for kundene. Til det trengs 3 oppstillingsspor
med 500-750 m lengde. Godsvolumet må være stort nok til å dekke et daglig tog
mellom Arendal og Oslo eller terminal i Sverige.

Figur 4-3:
Scenario logistikknutepunkt med 4-500 m lange oppstillingsspor lang
dagens spor kan synes fristende, men strekningen er kortere enn ønsket, tilgangen fra
siden litt dårlig, men det som legger denne løsningen død er en stigning på 10 meter på
denne strekningen. Godsoppstillingen må være flat.
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4.5 Scenarie 3 – Blandet ervervsformål med vekt på
grønnstruktur

Figur 4-4:

Scenario blandet

Forutsetninger for scenariet er:
• Utbyggingen begrensæes slik at mest mulig av grønnstrukturen kan bevares
• Utbyggingen begrenses til den utbygging man ser for seg i et 10-20 års
perspektiv med henvisning til at fremtiden utover dette er så usikker at dette
mest sannsynlig vil kreve nye planprosesser
• Området deles i to. Det søndre området får direkte atkomst fra planskilt kryss
på E18. Det nordre området får atkomst fra rv. 42.
• Det blir ingen forbindelse mellom områdene eller til Stoa vest, dette for å
sikre en solid og ubrutt grønnstruktur gjennom området
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• Kontorbedrifter og IKT-næringer vokser i områdene Barbu og Longum Park i
tråd med kommuneplanen
• Boligbehovet lokalt i området dekkes i hovedsak på Bråstad-Myra, nord for
planområdet, men det er også avsatt et område til bolig øst for E18 og
Sørsvanvvsveien på Seldal.
• Sør i planområdet settes av areal for å kunne tilby plass for 2-4 store
handelskonsepter av type Smart-Club, IKEA, Plantasjen og Bauhaus.
Handelsbedrifter skal for øvrig vokse innen dagens Stoa, i sentrum og
Stømsbu-Myrene.
• To områder tilrettelegges for småindustri og lagervirksomhet uten
detaljistomsetning.

Vurdering
Scenariet innholder ca. 560 daa industriformål, 250 daa til forretning, 175 daa til
boligformål og ca. 1 980 daa LNF-område. Industrien vil typisk kunne generere 3 0008 000 kjøretøy pr. dag, mens handelen vil kunne gi 10 000-20 000 kjøretøy pr. dag, alt
etter type virksomhet og arealutnyttelse.
Ut fra at området for en stor del ligger i Lilleelvas nedbørfelt, som er vernet på grunn av
friluftsliv- kulturvern- og naturverninteresser, har man i dette scenariet først sikret de
viktigste forekomster og korridorer ut fra disse interessene. Man står da igjen med
relativt store områder nær E18 og rv. 42 som kan bebygges uten stor konflikt med
opprinnelig verneformål.
Scenariet skal styrke Stoa som regionalt handelssentrum. Dette antas å være enklest å
oppnå ved å videreutvikle strukturen på dagens Stoa ved å tilrettelegge for at
småindustri kan flytte fra dagens Stoa og inn i planområdet. Innen planområdet foreslås
et mindre areal ved Slottet (på nordsiden av jernbane ved Stoa Vest) bygd ut til
handelsvirksomhet, samt et større areal langs E18 i 5-600 m dybde. Lengre bort fra
veien anses det ikke å væremarked for å etablere handel på kort til mellomlang sikt.
Arealbruken øst for E18 i Seldalsområdet kan tenkes utviklet på flere måter. Her kan
både masseuttak, industri, friluftsområde og boligområde være aktuelle kategorier.
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4.6 Scenario 4 – Bolig

Figur 4-5:

Boligscenariet

Forutsetninger for scenariet er:
• Det etableres en boligbebyggelse innen planområdet som er så stor at den
skaper sin egen bydel med nødvendig sosial infrastruktur
• Boligområder i form av satellitter som krever mye bilbasert transport til skole
og aktiviteter er ikke ønsket
• Ervervsvirksomhet etableres på arealer mot E18
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Vurdering
Scenariet innholder ca. 1 110 daa boligformål, 100 daa til forretning. 200 daa til industri
og ca. 1 570 daa LNF-område. Boligen vil typisk kunne generere 6 000 til 12 000
kjøretøy pr. dag, industrien 1 000-2 000 kjøretøy pr. dag, mens handelen vil kunne gi
10 000-20 000 kjøretøy pr. dag, alt etter type virksomhet og arealutnyttelse.
I et scenario som vektlegger boligutbygging er det svært gode muligheter til å utvikle
boligområder med gode kvaliteter hva gjelder solforhold og tilgang til fri- og
naturområder.
Det er lite eller ingen sosial infrastruktur i området i dag og delvis kraftige barrierer mot
naboområder, så en boligutbygging bør derfor minst være så stor at den gir grunnlag for
egen barneskole med to paralleller. 50 barn pr. årskull tilsvarer en normalbefolkning på
ca. 3 800 personer (1,3 % av befolkningen i hvert årskull i barneskolealder). Hvis man
så antar i snitt 2,3 personer pr. bolig, tilsvarer dette ca. 1 700 boliger. Ved tett
rekkehusbebyggelse er det mulig å komme ned i et brutto arealforbruk pr. bolig på ca.
0,5 daa. Ved blokker kan det bygges ennå tettere, mens eneboliger vil kreve 1-1,5 daa
brutto pr. bolig. Ut fra dette kan man konkludere at man bør bygge ut minst 1-2 km2
med boliger i området hvis forutsetningen er at det nye boligområdet skal bygge opp sin
egen infrastruktur med barnehager, barneskole, ungdomsskole og tilbud til eldre.
Boligscenariet vil kreve så mye areal at det blir lite areal igjen til næring. Det vil være
mulig å anlegge noe som et overgangsbelte mot E18 i sør (opptil 100 daa) og mot rv. 42
i nord (opptil 200 daa).
Blandet virksomhet med næring og bolig er mest naturlig ved en bymessig utvikling av
arealene. Dette synes ikke som et naturlig konsept i denne ytterkanten av Arendal.
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4.7 Scenario 5 – Maksimalt med erverv

Forutsetninger for scenariet er:
• Mest mulig av området tilrettelegges for fremtidig næringsformål
• Type ervervsvirksomhet spesifiseres ikke nå, men tas opp i påfølgende
regulering av hvert enkelt område
• Høyereliggende lokaliteter med stort biologisk mangfold bevares, samt en
buffer på ca. 200 m mot Lilleelva
• Boligbehovet lokalt i området dekkes på Bråstad-Myra og andre steder i
Arendal, ikke innen planområdet
• Kommunen sikrer seg arealet og opptrer som eiendomsaktør
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Vurdering
Scenariet innholder ca. 1 880 daa næringsformål og ca. 1 090 daa LNF-område.
Næringsformål er en veldig rund betegnelse og vil kunne skape alt fra 10 000 til 60 000
kjøretøy pr. døgn avhengig av type formål og utnyttelsesgrad.
Området som foreslås lagt ut til erverv er stort og vil kunne dekke nødvendig vekst i
Arendal i flere tiår, selv om all utvikling skulle konsentreres hit. Dette kan gi en skjev
utnyttelse av infrastrukturen i Arendal, særlig på veisiden.
Utleggelse av et så stort område i et langsiktig perspektiv, vil kunne gjennomføres ved
streng kommunal styring av området. Hele området må imidlertid erverves for å hindre
tomtespekulasjon og en masse private reguleringsforslag om utnyttelse av
enkelteiendommer.
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4.8 Diskusjon
4.8.1 Boliger
Boligscenariet viser at området utvilsomt har kvaliteter for å utvikle et godt boområde,
men at en vellykket utvikling for kommunen her trolig vil kreve en så stor utbygging at
det ikke kan kombineres med det utløsende behovet og målet om større tilgjengelighet
for tomter til næringsformål.
Boliger kan utvikles i kanten av området mot dagens boligområder i nord og sørøst for
E18.
Området anses ikke egnet for kombinerte konsepter med næring/handel/bolig, da de
bosatte over tid vil ha akkurat samme behov, krav og rett til infrastruktur og
servicetilbud som i andre deler av kommunen. Slike konsepter bør primært lokaliseres i
mer bymessige områder.

Hvilke hensyn skal tas til dagens bebyggelse?
Dagens boligbebyggelse bør kunne opprettholdes de fleste steder. I et langsiktig
perspektiv kan det imidlertid være riktig å vise dem som transformasjonsområder. Med
det menes at man vil kunne fortsette å bo der lenge, men i et 20-50 års perspektiv er det
ikke unaturlig å tenke seg at arealbruken endres i tråd med hva som er skjedd rundt.

4.8.2 Godsterminal, persontransport på bane
En godsterminal på sidesporet til Arendal vil kreve store investeringer i infrastruktur,
mye plass og sterk styring av godsstrømmer til og fra Arendal for å kunne bli
markedsmessig konkurransedyktig med dagens konkurranseforhold mot bil- og
båttransport. Vår vurdering er at man ikke vil ha mulighet til å få nok gods på toget til
at konseptet blir lønnsomt.
På samme måte mener vi at persontransport med bane vil ha alt for liten flatedekning i
forhold til start- og målpunkt for reisende til og fra Stoaområdet til at dette kan bli
samfunnsøkonomisk lønnsomt i forhold til for eksempel busstransport.

4.8.3 Hvor stort byggeområde trengs?
Planområdet er på 3 km2 og det er vist utbyggingsscenarier med fra 1 til 2 km2 med
byggeområder og tilsvarende 2 til 1 km2 med LNF-område.
Ut fra føringer gitt i rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, synes det riktig å bygge ut området i trinn og kreve relativt høy utnyttelse i
de områdene som bebygges med forretninger, lager og kontor. Dette kan gi liten
fleksibilitet i forhold til senere vekst og utvidelse, men det er vanskelig å forutsi hvilke
virksomheter som vil vokse og hvilke som vil innstille i et 20-50 års perspektiv. Siden
denne type virksomhet ikke er stedbunden og sjelden har store investeringer i
spesialtilpassede bygg, bør man basere seg på at disse må flytte når behovene endrer
seg.
Bedrifter med behov for store utendørs lager, produksjonshaller osv. bør samles i et
område. Her er det vanskelig å forutsi langsiktig behov og området bør derfor ha en
buffer som kan bygges ut rundt seg.
Bedrifter med egne spesialbygg, som for eksempel bryggeriet og avistrykkeriet på Stoa,
må plasseres slik at de ikke låser utviklingen av naboeiendommer og bryter med den
overordnede strukturen i området.
Arealbehov bør studeres nærmere i det påfølgende planarbeidet.
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Hvor mye areal trengs til handel?
Arendal trenger plass til noen store konsepter. Om det er riktig å legge disse i
jomfruelige områder for å redusere tomtekostnadene, eller å bruke dette som en
brekkstang for å få til transformasjoner i andre områder har ikke noe entydig svar.
Det synes imidlertid ikke riktig å frislippe handelen helt i et nytt område, men heller
bruke området bevisst for å få i gang transformasjoner i områder nærmere
tyngdepunktet av befolkning og annen infrastruktur.

4.8.4 Hvilke verneinteresser må ivaretas?
I vedtaket ved behandlingen av båndleggingen av planområdet i kommuneplanutvalget
og driftsstyret sies det:
Forslag ny k-plan: Stoa: Båndlegging for regulering til framtidig næringsareal,
etter forutgående konsekvensutredning og avveininger i forhold til frilufts- og
naturverninteresser.
I vedtaket ligger at hovedformålet er tilrettelegging av fremtidig næringsareal innefor
det båndlagte området, men også at man skal ivareta de viktigste frilufts- og
naturverninteressene innenfor det båndlagte arealet.
Det er knyttet verneinteresser til Haugåsen, Verpåsen og Lilleelvavassdraget.
Ut fra dette synes naturlig å legge som premiss at:
• Lillelva og Sagvannene sikres som LNF-område med bestemmelser som
ivaretar verneformålene. Områder gis en utstrekning med en buffer på 100200 m fra vannkant og midtlinje i hovedvassdraget
• De høyre delene av Verpåsen og Haugåsen sikres som LNF-område med
bestemmelser som ivaretar hensyn til biologisk mangfold
• Det skal være en grønnstruktur som binder disse områdene og området rundt
Sørsvann sammen
Ut fra de valg som ble foretatt under reguleringen av Stoa Vest og tilstanden av de
gruveminnene som ligger innen planområdet, antas at det at ingen større,
sammenhengende lokaliteter vil bli vernet innen planområdet.
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5 Vedlegg
5.1 Handel
Generelle trekk om varehandel
Alle varer kan i prinsippet selges fra et bysentrum. Det hele er et spørsmål om hvordan
kundene presenteres for varen, og hvordan varen leveres. Varen kan stilles ut i sentrum,
og hentes fra lager et annet sted av kunden eller leveres hos kunden. Slik kan
forretningen i sentrum klare seg med langt mindre plass, enn om hele virksomheten er
samlet under et tak.
Moderne dagligvareforretninger er plasskrevende i den forstand at de ofte krever store
forretningsarealer med tilhørende parkeringsarealer. Dagligvareforretninger er en
varegruppe alle benytter jevnlig, og anses derfor viktig at tilbudet er i alle bydeler for
redusere nødvendig transportarbeid.
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Omsetning innen detaljhandel målt pr. innbygger i 2007

Handel i Arendal i dag
Utenfor det historiske sentrumet er det etablert varehandel på:
1)

2)
3)
4)
5)

Strømsbu-Myrene,. Handelsvirksomheten i området er noe plasskrevende
varegrupper som bilforretninger og trelast. Rørlegger forretning, trykkeri og
en foretning for elektriske artikler er eksempler på andre varetyper.
Maxisområdet, sør for Strømsbu – bilforretning og kjøpesenter, m.m.
Barbu, med bl.a. dagligvareforretning, bakeri, el-butikk og en maritimt
rettet foretning.
Harebakken ved E18, kjøpesenter
Stoa ved E18; handels- og næringsområde

Arendal sentrum
Mål for Arendal sentrum
Målet er å bevare kvalitetene i Arendal sentrums særegne og tradisjonsrike karakter,
samtidig som byen utvikles videre som en moderne fylkeshovedstad med et godt
servicetilbud.
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Utfordring for Arendal sentrum
Arendal har et lite og konsentrert sentrumsområde med et godt servicetilbud. Topografi
og omliggende bebyggelse setter klare grenser for videre utviklingen av sentrum.
Distribusjonssystemet for varehandelen i Norge setter krav som ikke kan imøtekommes
i Arendal sentrum for alle typer virksomheter. Som fylkessenter er det viktig at Arendal
har mulighet til å imøtekomme nye trender innen varehandelen, samtidig som
karakteren til det historiske sentrum bevares, og byens estetiske fortrinn videreutvikles.
Arendal sentrum - status
Arendal har foretatt viktige grep i infrastrukturen i sentrum, med to parkeringshus som
er lett tilgjengelig fra alle innkjøringer mot sentrum. Sentrum er dermed avlastet for
betydelig trafikk, og behovet for parkeringsplasser i gatene er vesentlig redusert,
samtidig som tilgjengeligheten for publikum er godt ivaretatt.
Det sentrale, historiske sentrumsområdet i Arendal er svært avgrenset og består av:
a) Tyholmen: eldre, verneverdig trehusbebyggelse, hoteller og restauranter, samt
offentlig administrasjon dominerer i dette området.
b) Pollen med Kanalplassen: den mest markerte sjøfronten i sentrum, og består av
bygårder med forretninger i de nedre etasjer.
c) Torget: knytter sammen med gågater i kjerneområdet for sentrum, består av
bygårder med forretninger, o
d) Sanden kjøpesenter og kommunehuset/kulturhuset: Kjøpesenter,
kommuneadminstrasjon og kulturhus
Arendal sentrum har et servicenivå som er tilfredsstillende i forhold til det folketall
fylkessenteret skal betjene. I et regionalt senter er det viktig å ha ledige arealer for nye
etableringer med visse friheter til profilering av for eksempel kjedebutikken. Det er
mangel på slike arealer i Arendal sentrum. Når det er vanskelig å etablere nye
forretninger, som kan utfordre de etablerte, blir konkurransen lav. Dagens eiere kan ha
interesser i å ikke la nye aktører komme på banen da det kan innebære økt konkurranse.
Dette kan gå ut over personlige service, prisnivå og tilgjengelighet. Omstrukturering
som følge av økt konkurranse, nedleggelse eller konkurser, nye leietakere med lavere
pris osv., før man til slutt får til et samarbeid eller inn en sterkere aktør, tar gjerne mer
enn 10 år. Mangel på helhet gjør at de beste lokalene blir tatt av storkiosker,
eiendomsmeglere og lignende som ikke bidrar til økt aktivitet i områdene. Dette er en
vanlig problemstilling i de fleste norske byer med mange små gårdeiere (f.eks. gamle
Sandvika i Bærum, Hamar, Ålesund, Trondheim). For å sikre en fremtidig dynamisk
handelsnæring i Arendal, er det viktig at det er relativt enkelt å etablere nye
forretninger.
Fremtidig utvikling av Arendal sentrum
Ut fra arealknappheten i Arendal sentrum er det ønskelig at forretningene på bygger
opp under visjonen om et levende sentrum. For Arendal sentrum innebærer dette først
og fremst forretninger med stort antall besøkende, og et vareutvalg med lavt
transportbehov (bæreposehandel).
Sentrum skal være det ene stedet i kommunen med et bredt utvalg av detaljvarehandel,
hvor gatene er et sosialt møtested og hvor ulike arrangementer finner sted på dag og
kveldstid.
Analysen av Stoa som regionalt avlastningssenter vurderer ulike strategier for utvikling:
Strategi 1: Utviklingen innenfor dagens sentrumsarealer
Sentrum består hovedsakelig av sentrumsgårder og offentlige møteplasser.
Sentrumsgårdene dekker hver for seg relativt små arealer, og eies av private.
Omdisponering fra mange små forretninger til større enheter er en omfattende og
komplisert prosess. Omdisponering til større enheter i den tradisjonelle
sentrumsbebyggelsen kan innebære en markant endring av den historiske bebyggelsen.
Strategien har klare begrensinger.
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Strategi 2: Utvide dagens sentrumsarealer
Utvidelse av sentrumsarealene i Arendal må av topografiske årsaker skje langs
innfartsveiene.
Langs Vesterveien mellom sentrum og Strømsbu er det ikke mulig å foreta
sentrumsutvidelse.
Langs Vestregate er det tett bebyggelse av mindre bygårder og bolighus. Etablering av
kjøpesenter i dette området vil medføre betydelig inngrep i den eksisterende
sentrumsbebyggelsen og anses ikke ønskelig.
Barbu ligger i forlengelse av Langbrygga, men såpass langt fra dagens sentrum at en
utbygging har vil virke som to handelssteder framfor et stort sammenhengende sentrum.
Arendal kommune ønsker derfor å utvikle Barbu området til kontor og boligformål med
høy tetthet.
Strategi 3: Etablere avlastningssentre
Avlastningssentre er avgrensede områder hvor kjøpesenter kan etableres, dersom det
ikke er ønskelig å etablere kjøpesentre i det historiske sentrum.
Stoa er utpekt som avlastningssentrumet.
Stoa
Stoa status
Stoa er et industriområde som opp gjennom årene har blitt utviklet mer i retning av
handelsvirksomhet. Strukturen er av denne grunn uryddig. Ved siden av
industriproduksjon er det i dag et tilbud av nesten alle varegrupper. De forskjellige
virksomhetene er spredt ut over et relativt stort område (xx daa). Stoa er vanskelig
tilgjengelig for de som ikke disponerer bil.
Til tross for de tidligere rikspolitiske bestemmelsene og fylkesdelplanen for handel har
det blitt etablert betydelig omsetning av dagligvarer på Stoa (Meny, Rimi, Europris,
Obs m.fl.). Siden bestemmelsen ikke har vært juridisk bindende har de ikke virket.
Stoa som regionalt avlastningssenter
Stoa er i henhold til fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering et
regionalt avlastningssenter for Arendal sentrum slik at fylkessenteret har arealer for nye
større etableringer.
Varetilbudet tilsier at Stoa er et senter for hele Aust-Agder. Med arealknappheten i
sentrum ville det ikke vært mulig for Arendal sentrum å tilby det som finnes på Stoa i
dag. Siden Stoa fungerer som et senter for hele Aust-Agder, er en lokalisering nær E18
gunstig.
Det er svært viktig at Stoa utgjør et regionalt tyngdepunkt for bedrifter som forholder
seg til et regionalt marked. Stoa skal være en motvekt til Sørlandsparken i vest og
Grenlandsområdet i øst. En videre utvikling av Stoa, rettet inn mot et regionalt marked,
vil også bidra til at flere av innbyggerne i Aust-Agder velger å besøke Arendal fremfor
andre regionale sentra utenfor fylket.
Stoa og den regionale senterstrukturen – regionale konsekvenser.
Et tradisjonelt regionalt kjøpesenter på Stoa, innrettet mot markeder utenom AustAgder, kan vil være i konkurranse med sentrumsutviklingen i Arendal og
nabokommunene Grimstad og Tvedestrand.
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5.2 Trafikkgenerering
Tabell 5.2.1: Trafikkskaping av ulike verksomheter, svenske planleggingstall
(Vägverket, Nybyggnad og förbättring. Effektkatalog. Publikation 2001.78)
Virksomhet

Antall bilforflyttninger per sysselsatt

Industri, gjennomsnitt

2-3

Stor industri

ca 1

Småindustri

ca 7

Detaljhandel, gjennomsnitt

ca 10

Nærbutikker

ca 6

Stormarknader

ca 25

Kontor

ca 3

Turgenerering fra boliger oppgis i samme kilde å være 2-3 turer pr. bosatt pr. døgn i
den type område som kan være aktuelt på Stoa.
Tabell 5.2.2: Norske erfaringstall for turgenerering (flere kilder, bl.a. Statens
vegvesens håndbok 146 Trafikkberegninger)

Arealtype
Bolig
Hotell
Næring
Offentlig
Tjenesteytende næringer mot publikum
Kjøpesenter
Kontor

Variasjonsområde pr.
100m2

Antatt bilturer/døgn
pr. 100 m2

2,5-7
2,5-10
2-100
6-12
6-30
40-60
6-12

4
5
15
7
20
50
7

Ikea på Furuset i Oslo er en av Ikeas mest lønnsomme butikker. Dette tyder på stor
trafikk i forhold til areal. Butikken er i dag på 25 500 m2 (skal bygges om til 36 500
m2) og har ca. 10 000 besøkende pr. dag og 530 ansatte. Hvis man antar 1,5 kunde pr.
bil og at 5 % reiser kollektivt, gir dette en ÅDT på 12 700. Tar man utgangspunktet i
arealet og de svenske planleggingstallene får man 530*25=13 250. Bruker man de
norske som tar utgangspunkt i areal, får man 25 500*50/100= 12 750.
Ikea i Trondheim, som kanskje er mer representativ i forhold til Arendal, har omtrent
samme areal som Ikea på Furuset, men under halvparten så mange besøkende.
Ut fra dette, og flere andre eksempler, trekker vi den konklusjonen at
planleggingstallene gir et svar som kan brukes for langsiktig reservering av areal til
infrastruktur, mens man i mellomlangt perspektiv på 10-20 år bør bruke vesentlig lavere
verdier i Arendal.
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1.

Innledning
Denne handelsanalysen er en del av en mer omfattende konsekvensutredning for en utvidelse
av Stoa næringsområde for økt handelsvirksomhet.

2.

Metode
Med utgangspunkt i tall fra Statistisk Sentralbyrås Forbruksundersøkelse og befolkningstall er
det beregnet en samlet etterspørsel for de næringer som er valgt ut for hver av kommunene
som er med i analysen. Denne beregnede etterspørselen er sammenlignet med faktisk
omsetning i næringsstatistiken for de samme næringene for å komme frem til en dekningsgrad
for handelsvirksomheten. En dekningsgrad på over 100 % indikerer at omsetningen i
kommunen er høyere enn bare kommunens befolkning gir grunnlag for, og at kommunen
dermed tiltrekker seg handlende fra omkringliggende kommuner, ferierende og forbruk fra
andre enn privathusholdninger.

3.

Datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra flere statistikkområder i Statistisk Sentralbyrås databank samt
spesialkjøringer fra Bedrifts- og foretaksregisteret. Spesialkjøringene er nødvendige for å få
tall for omsetning og sysselsetting for mindre geografiske områder enn kommuner (delområder
og grunnkretser). Spesialkjøringene fra Bedrifts – og foretaksregisteret gir tall for året 2005,
som var det siste oppdaterte året da disse kjøringene ble foretatt.
Bedrifts- og foretaksregisteret
Bedrifts- og foretaksregisteret omfatter alle bedrifter med omsetning over en viss (lav) grense,
og bedriftene er klassifisert i følge standard for næringsgruppering etter virksomhetens
hovedaktivitet. Spesialkjøringene omfatter data (antall bedrifter, sysselsetting og omsetning)
for bedrifter i innenfor de næringer som vi antar kan være aktuelle for etablering i Stoaområdet. Følgende næringer er tatt med: 1
50

Motorkjøretøytjenester

52

Detaljhandel og reparasjon av varer

55

Hotell- og restaurantvirksomhet

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet
70.3 Omsetning og drift av fast eiendom på oppdrag
71.4 Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk
74.8 Annen forretningsmessig tjenesteyting
93

Annen personlig tjenesteyting

Det er kjørt ut tall for følgende kommuner og delområder / grunnkretser: 2
Arendal, med 4201 Strømmen, 4202 Solberg, 5100 Arendal sentrum, 5200 Arendal vest,
5300 Arendal nord, 5400 Arendal øst, 1100 Austre Moland, 1200 Flostad, 1300
1

Numrene refererer til Statistisk Sentralbyrås Standard for Næringsgruppering.

2

Numrene refererer til Statistisk Sentralbyrås koder for kommune / delområder / grunnkretser.

/
c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4591.0\handelsanalyserev.doc

Side 3 av 44

MULTICONSULT

Stokken, 2100 Tromøy vest, 2200 Tromøy øst, 3100 Hisøy, 4100 Øyestad søndre, 4200
Øyestad midtre og 4300 Øyestad øvre
Gjerstad (hele kommunen)
Risør (hele kommunen)
Tvedestrand (hele kommunen)
Grimstad, med 0100 Vik-Fevik, 0200 Grimstad og 0300 Fjære-Hommedal
Lillesand, med 0101 Kvåse og 0219 Stykkene
Kristiansand, med 0800 Kvadraturen, 1701 Timenes nedre og 1702 Randesund
industriområde

3.1

Næringsstatistikk
Det er benyttet tall for omsetning fra Statistisk Sentralbyrås årlige strukturstatistikk for
næringene varehandel (gruppene 50 og 52), hotell- og restaurantvirksomhet (gruppe 55),
transport og kommunikasjon (gruppe 63.3 reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet), tjenesteytende næringer (gruppene 70.3 omsetning og drift av fast eiendom på
oppdrag, 71.4 utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk, 74.8 annen
forretningsmessig tjenesteyting og 93 annen personlig tjenesteyting).

3.2

Befolkningsstatistikk
Tall for personer og husholdninger i de aktuelle kommuner er hentet fra Statistisk Sentralbyrås
befolkningsstatistikk

3.3

Forbruksundersøkelse
Forbruksundersøkelser foretas løpende og er grunnlag for publisering av tall for
husholdningenes utgifter til forskjellige varer og tjenester. Undersøkelsen omfatter et utvalg på
vel 3 000 husholdninger. Tallene publiseres som gjennomsnitt for tre år, og det gis tall for
landsdeler (bl.a. Agder og Rogaland som en region).

3.4

Inntektsstatistikk
Fra og med året 2004 inngår alle personer i landet bosatt i private husholdninger ved utgangen
av året i denne statistikken. Ved hjelp av opplysninger fra Folkeregisteret er personer koblet
sammen til husholdninger, og det presenteres en inntekststatistikk også på husholdningsnivå
for hele landet og de enkelte fylker.

4.

Status
I tabell1 gjengis omsetning for de næringer som er spesifisert over for hver av kommunene
som er tatt med i analysen. Tallene er for året 2005 som var det siste året med tall for
omsetning i Bedrifts- og foretaksregisteret da opplysningene ble hentet fra Statistisk
Sentralbyrå.
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Tabell 1: Omsetning 2005 etter kommune 3
Utvalgte næringer
(gruppene 50, 52, 55, 63.3,
70,3, 71.4, 74.8 og 93)
Kommune

Antall
husholdninger

Omsetning

Oms/hush.

Kun varehandel
(gruppene 50 og 52)

Omsetning

Andel
varehandel

Oms/hush.

Mill. kr.

%

Tusen kr.

Mill. kr.

%

Tusen kr.

%

Risør

3 001

574

2,9

191,3

494

3,0

164,6

86,0

Grimstad

7 715

1 977

10,0

256,3

1 545

9,5

200,3

78,1

Arendal

17 134

5 085

25,6

296,8

4 492

27,6

262,2

88,3

Gjerstad

1 013

196

1,0

193,5

196

1,2

193,5

100,0

Tvedestrand

2 563

467

2,4

182,2

436

2,7

170,1

93,4

Lillesand

3 615

793

4,0

219,4

609

3,7

168,5

76,8

Kristiansand

33 216

10 753

54,2

323,7

8 492

52,2

255,7

79,0

Totalt

68 257

19 845

100,0

290,7

16 263

100,0

238,3

82,0

Aust-Agder

43 350

-

-

-

10 123

-

233,5

-

Vest-Agder

67 215

-

-

-

16 431

-

244,5

-

-

309,8

488 410

-

242,9

78,4

Hele landet

2 010 994 622 984

Total omsetning for de utvalgte kommuner var nær 20 milliarder kroner. Av dette var mer enn
halvparten i Kristiansand og vel en fjerdedel i Arendal. Omsetningen i disse to kommunene
utgjorde dermed omtrent 80 % av omsetningen i de utvalgte kommunene. Grimstad hadde den
tredje største omsetningen med 10 %. De øvrige kommunene hadde omsetning på 1 – 4 % av
total omsetning i området.
Omsetning i varehandel (næringsgruppene 50 og 52) utgjorde vel 16 milliarder kroner, eller
noe over 80 % av omsetningen i de utvalgte næringene. For Arendal var omsetningen i
varehandel nærmere 90 % av den totale omsetningen i de utvalgte næringer.
Omsetning per husholdning i de utvalgte næringene var høyest i Kristiansand med 324 000
kroner. Arendal hadde den nest høyeste omsetningen med 297 000 kroner, noe som også var
høyere enn gjennomsnittlig omsetning for de kommunene som er tatt med i analysen. For
varehandel (næringsgruppene 50 og 52) hadde Arendal den høyeste omsetning per
husholdning med 262 000 kroner, så vidt høyere enn Kristiansand med 256 000 kroner. Disse
to kommunene hadde også høyere omsetning enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for
det fylket de ligger i.
I tabell 2 vises omsetning i de utvalgte næringene samt detaljhandel (gruppe 52) i delområder i
Arendal kommune. Grunnen til at det i denne tabellen bare spesifisert detaljhandel (gruppe 52

3

Uten merverdiavgift.
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er at det for mange av delområdene ikke er oppgitt tall for motorkjøretøytjenester (gruppe 50)
fordi det er for få bedrifter til at tall kan oppgis.
Tre av delområdene hadde til sammen nær 75 % av omsetningen i Arendal kommune: Arendal
sentrum med nær 1,1 milliarder kroner, Arendal vest med vel 1,2 milliarder kroner og Øyestad
midtre (som omfatter Stoa) med nær 1,4 milliarder kroner. Omsetningen i de øvrige
delområder var mer beskjeden, varierende fra 24 millioner kroner til nær 300 millioner kroner.
For Arendal kommune utgjorde omsetningen i detaljhandel nærmere 60 % av omsetningen i de
utvalgte næringene.
Tabell 2: Omsetning i delområder i Arendal 4

4

Herav detaljhandel
(gruppe 52)

Totalt

Kommune/
område

Mill. kr.

%

Mill. kr.

%

Arendal

5 085

100,0

2 867

56,4

5100 Arendal sentrum

1 091

21,5

663

60,7

5200 Arendal vest

1 246

24,5

760

61,0

5300 Arendal nord

84

1,6

62

73,6

5400 Arendal øst

241

4,7

160

66,5

1100 Austre Moland

292

5,7

185

63,4

1200 Flostad

32

0,6

-

-

1300 Stokken

157

3,1

130

82.8

2100 Tromøy vest

71

1,4

64

90,6

2200 Tromøy øst

75

1,5

-

-

3100 Hisøy

174

3,4

82

47,1

4100 Øyestad søndre

173

3,4

-

-

4200 Øyestad midtre

1 382

27,2

684

49,5

4300 Øyestad øvre

24

0,5

13

52,2

Uoppgitt

42

0,8

-

-

Uten merverdiavgift.
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Utbyggingen av Stoa vest hadde sitt første fulle handelsår i 2005. Flere store kjeder er
representert der, som COOP Obs! Stormarked (med byggavdeling), Rema 1000, Sparkjøp.
Europris, Elkjøp, Biltema, Intersport, Skeidar, Lampemagasinet og Megaflis. Etter 2005 er
enda flere kommet til. Det omfatter også en større postordrehandel (som i prinsippet retter seg
mot hele landet, ikke bare etterspørsel fra Arendalsområdet). Ifølge mcm Donaldsons rapport
for konsekvenser av forsert utbygging i Sørlandsparken hadde Stoa vest en omsetning på rundt
500 millioner kroner i 2005 (inklusive merverdiavgift). Dette er mindre enn 1/3 av
omsetningen i delområdet Øyestad midtre der Stoa inngår, i henhold til tall fra Bedrifts- og
foretaksregisteret. Det er også nær tre ganger omsetningsveksten i Arendal fra 2003 til 2005.
Noen store aktører har flyttet hit fra andre deler av kommunen slik at det har vært en
omfordeling av handelen innenfor kommunen, men det er også økt omsetning på bekostning
av omkringliggende kommuner.

5.

Analyse
Forbruksundersøkelsen registrerer husholdningenes utgifter til forskjellige varer og tjenester.
Det publiseres tall for landsdeler som minste geografiske enhet, og relevant her er Agder og
Rogaland. Undersøkelsen gjennomføres løpende, og det publiseres tall som tre års løpende
gjennomsnitt etter siste års priser. For perioden 2003 – 2005 viste undersøkelsen en samlet
forbruksutgift for husholdninger i Agder og Rogaland på rundt 324 400 kroner. Her er
merverdiavgift inkludert.
Beløpet inneholder også utgifter som ikke er relevante i forhold til de næringer vi ser på her.
Den største posten er husleie som utgjør vel 42 000 kroner. Andre poster som ikke er relevante
er elektrisitet, brensel, vann og avløp, avfall og forsikringstjenester. En fullstendig liste over
varer og tjenester som ikke ansees relevante i forhold til omsetning i de utvalgte næringer er
tatt inn som vedlegg 5. Total forbruksutgift til de varer og tjenester som er trukket ut utgjør om
lag 119 800 kroner. Dermed blir det gjennomsnittlige forbruket som ansees relevant i forhold
tilomsetning i de næringer vi har tatt med i analysen på rundt 204 600 kroner per husholdning.
Som nevnt er merverdiavgift med i dette tallet. Trekkes merverdiavgift ut (med redusert sats
for matvarer) blir forbruket rundt 168 500 kroner per husholdning.
Tabell 3 viser en beregnet etterspørsel ut fra forbruksutgift per husholdning, beregnet som
beskrevet ovenfor, og antall husholdninger i hver av de utvalgte kommunene. Dette er
sammenlignet med faktisk omsetning i de utvalgte næringer ved at det er beregnet
dekningsgrad (omsetning i forhold til beregnet omsetning).
Etterspørsel beregnet på denne måten gir uttrykk for etterspørsel fra husholdninger bosatt i de
aktuelle kommunene. Annen etterspørsel, dvs. fra hytteeiere og andre turister, bedrifter,
kommuner, organisasjoner etc. vil komme i tillegg. Det er rimelig å anta at denne
etterspørselen er liten i forhold til husholdningenes etterspørsel, men dekningsgraden beregnet
i tabellen under vil dermed være noe for høy. (ncm sentrumsutvikling har i rapporten
”Handelsutredning til reguleringsplan for Sørlandsparken” fra 2004 anslått etterspørsel fra
bedrifter og institusjoner i Agder til å være 12,5 % av husholdningenes etterspørsel.)
Sørlandsbyene har også en ikke uvesentlig omsetning fra hytteeiere og andre turister i
sommersesongen.
På den annen side viser tall fra SSBs inntektsstatistikk at den beregnede etterspørsel fra
husholdningene kan være noe for høy. Medianinntekten etter skatt er svært lik for Aust-Agder
og Vest-Agder, med henholdsvis kr. 329 000 og kr. 326 000, og den er dermed svært nær det
gjennomsnittlige forbruket i Agder og Rogaland. Medianinntekten i Rogaland er ikke
overraskende noe høyere med kr. 368 000. Det er rimelig å anta at forbruket dermed også er
noe høyere i Rogaland enn i de to Agder-fylkene. Når vi har brukt gjennomsnittlig
forbruksutgift for Agder og Rogaland for å beregne etterspørselen i de utvalgte kommunene
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kan den dermed være noe for høy, og beregnet dekningsgrad blir dermed tilsvarende for lav.
Siden forskjellen i medianinntekt er så pass stor (rundt kr. 40 000 eller 12 – 13 %) kan det
være grunn til å anta at effekten av dette mer enn oppveier det forhold at etterspørsel fra andre
enn husholdninger ikke er med i beregningen.
Tallene i tabellen nedenfor viser at det er stor overdekning for de store kommunene (Arendal,
Grimstad og Kristiansand) med over 150 %, mens tallene for flere av de mindre kommunene
(Tvedestrand, Risør og Gjerstad) bare er noe over 100 %. Lillesand kommer i en
mellomstilling med en dekningsgrad på 130 %.
Tabell 3: Beregnet etterspørsel og faktisk omsetning 5
Husholdninger

Utgift per
husholdning
(kr)

Beregnet
etterspørsel
(mill. kr)

Omsetning
(mill. kr)

Dekningsgrad
(%)

Arendal

17 134

168 500

2 887

5 085

176

Grimstad

7 715

168 500

1 300

1 977

152

Tvedestrand

2 563

168 500

432

467

108

Risør

3 001

168 500

506

574

114

Gjerstad

1 013

168 500

171

196

115

Lillesand

3 615

168 500

609

793

130

Kristiansand

33 216

168 500

5 597

10 753

192

Totalt

68 257

11 501

19 845

173

Kommune

En dekningsgrad på over 100 innebærer at kommunen tiltrekker seg handlende fra
omkringliggende kommuner. Det er ikke overraskende at store steder som Arendal, Grimstad
og Kristiansand gjør det, men mer overraskende at steder som Gjerstad og Tvedestrand også
ser ut til å ha omsetning som mer enn dekker behovene til egne innbyggere.
De aktuelle kommunene er hyttekommuner. Gjerstad har bare rundt 300 hytter mens de øvrige
kommunene har mellom 1300 og 1750 hytter (kilde: Byggearealstatistikk, Statistisk
Sentralbyrå). Dette innebærer også omsetning, men til gjengjeld skal omsetning som
innbyggerne i disse kommunene skaper i forbindelse med hytter de eier eller bruker i andre
kommuner trekkes i fra siden den er medregnet i Forbruksundersøkelsens
husholdningsutgifter.
Selv med en korreksjon for omsetning fra hyttene vil alle kommunene unntatt Tvedestrand ha
en dekningsgrad på over 100 %. For Tvedestrand med rundt 1300 hytter, som er relativt mye
sammenlignet med befolkningen i kommunen, vil dekningsgraden ligge nær 100 %, kanskje
noe under.
Arendal har relativt høy overdekning med 76 %. Selv med en korreksjon for omsetning fra
rundt 1 500 hytter vil overdekningen antakelig være rundt 70 %. En ytterligere utbygging av
handelsvirksomhet på Stoa vil dermed innebære en omfordeling av handelen innenfor
kommunen og også at Arendal vil tiltrekke seg enda flere handlende fra omkringliggende
kommuner. Det kan også tenkes at Arendals innbyggere kan handle mer enn de gjør nå dersom
det kommer nye, fristende tilbud i et utvidet Stoa.
5

Uten merverdiavgift.
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Statistisk Sentralbyrå produserer befolkningsfremskrivninger på kommunenivå. Fremskrevet
befolkning for de utvalgte kommuner for alternativ MMML (mellomnivå for fruktbarhet,
levealder og innenlands mobilitet og lav nettoinnvandring) er gitt i tabell 4. I dette alternativet
vil befolkningen øke sterkest i Grimstad (1,5 % per år), Kristiansand (1,3 % per år) og Arendal
(0,9 % per år). Et par av kommunene vil ha omtrent samme befolkningsmengde i 2015 som i
2005. Det gjelder Risør og Tvedestrand som begge er antatt å ha en gjennomsnittlig årlig
endring på under 0,1 %.
Dersom det antas uendret gjennomsnittlig husholdningsstørrelse for hver av kommunene
(denne størrelsen varierer noe mellom kommunene, størst for Lillesand og minst for
Kristiansand) vil antall husholdninger ha økt til vel 77 000 i 2015. Arendal vil da ha noe over
19 000 husholdninger.
Dersom vi antar en reell vekst i forbruksutgift på 1 – 2 % per år vil samlet beregnet
etterspørsel fra husholdninger i 2015 være i området 14,4 – 15,9 milliarder kroner. Det er en
vekst på 3 – 4 milliarder kroner fra 2005.
Tabell 4: Beregnet folkemengde og etterspørsel 6 i 2015
Kommune

Befolkning

Husholdninger

Utgift per husholdning
(kr)

Beregnet etterspørsel
(mill. kr)

1 % vekst
per år

2 % vekst
per år

1 % utgiftsvekst per år

2 % utgiftsvekst per år

Arendal

43 345

19 106

186 100

205 400

3 556

3 924

Grimstad

21 887

9 050

186 100

205 400

1 684

1 859

Tvedestrand

5 934

2 596

186 100

205 400

483

533

Risør

6 962

3 083

186 100

205 400

574

633

Gjerstad

2 608

1 088

186 100

205 400

203

224

Lillesand

9 835

4 022

186 100

205 400

749

826

Kristiansand

86 512

38 405

186 100

205 400

7 147

7 888

Totalt

177 083

77 351

14 395

15 888

For Arendal kommune vil beregnet etterspørsel for 2015 under disse forutsetninger være i
området 3,5 – 4 milliarder kroner. Det vil være en økning på 700 – 1000 millioner kroner, noe
som tilsvarer 25 – 35 % av beregnet omsetning for 2005.
Omsetningen i Øyestad midtre, som også omfatter Stoa, var knappe 1,4 milliarder kroner i
2005. Dette utgjør omtrent 30 % av beregnet etterspørsel fra husholdningene i Arendal,
Tvedestrand og Grimstad. Den antatte økningen i etterspørsel fra husholdninger i Arendal frem
til 2015 på 0,6 – 0,9 milliarder kroner utgjør dermed 50 – 70 % av omsetningen i Stoa-området
i 2005. Tar vi med også Tvedestrand og Grimstad blir antatt etterspørselsøkning i dette
området på 1,1 – 1,7 milliarder kroner. Dette bør kunne gi grunnlag for utvidelse av
handelstilbudet i Arendal. Dersom handelstilbudet i Arendal ikke utvides, vil Arendal tape i
konkurransen med andre handelstilbud i området.
Sørlandsparken hadde en omsetning på nær 1,2 milliarder kroner i 2007. Parken utvides stadig.
Store kjeder som sports- og fritidskjeden XXL, det svenske JULA, utstyrskjeden Jysk er nå
etablert der, og andre kjeder har hatt nyåpning med større areal (møbelkjeden Bohus med
6

Uten merverdiavgift.
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6 000 m2., Elkjøp megastore med 5 000 m2, Biltema, Møbelmiljø og Toys’rUs). IKEA har
planer om åpning av et varehus i området i 2010.
Senteret på Stoa omfatter blant annet store dagligvarebutikker som Coop Obs! stormarked med
byggavdeling, Rema 1000, Sparkjøp, Europris, Elkjøp, Intersport og Biltema. Flere av disse
kjedene er også til stede i Sørlandsparken. Det ser ut til at de fleste store bransjer som er
representert på Stoa også er representert med en eller flere store butikker i Sørlandsparken (for
eksempel sports- og fritidsutstyr med Intersport på Stoa og XXL, G-Sport Superstore og
Sport1 i Sørlandsparken, møbler med Skeidar på Stoa og Skeidar, Bohus og Møbelmiljø i
Sørlandsparken, hvite- og brunevarer med Elkjøp på Stoa og Elkjøp og Expert i Sørlandsparken). Det er dermed stor bransjelikhet mellom Stoa og Sørlandsparken.
Det er vel 55 km mellom Stoa og Sørlandsparken. For større innkjøp som møbler og dyrere
hvite- og brunevarer vil det klart være et konkurranseforhold mellom de to sentrene. Siden
Sørlandsparken har flere butikker for flere varegrupper som for eksempel møbler, elektriske
artikler og sport har Sørlandsparken antakelig et konkurransefortrinn og vil kunne trekke til
seg kunder fra primærområdet til Stoa. At det til dels er de samme kjedene (som vil ha det
samme vareutvalg til de samme priser de to stedene) gjør konkurransen mellom sentrene noe
mindre.
Handelssenteret på Stoa kan regne i hvert fall hele Aust-Agder som sitt markedsområde og
Arendal, Tvedestrand og Grimstad som primærområde. Arendal, Tvedestrand og Grimstad har
en beregnet etterspørsel (se tabell 3 over) på vel 4,5 milliarder kroner, mot en faktisk
omsetning på noe over 7,5 milliarder kroner i de samme kommunene. Omsetningen i Stoa var
knappe 7 % av dette.
Sørlandsparken regner hele Agder som sitt markedsområde, med Kristiansand, Lillesand og
Birkenes som primærområde. Kristiansand og Lillesand (Birkenes var ikke med i vårt
datagrunnlag) har en beregnet etterspørsel (se tabell 3 over) på vel 6 milliarder kroner, mot en
faktisk omsetning på noe over 11 milliarder kroner i de samme kommunene. Omsetningen i
Sørlandsparken var knappe 10 % av dette. Sørlandsparken har et større primærmarked enn
handelssenteret på Stoa kan regne med.
Dagens situasjon med finanskrise, utsikter til liten økonomisk vekst eller endog tilbakegang og
økt arbeidsledighet er antakelig ikke et godt tidspunkt for investeringer for økt
handelsvirksomhet. Det er nedgang i omsetning for flere bransjer, og handelsnæringens
organisasjoner venter redusert sysselsetting og økt antall konkurser i tiden fremover.
På den annen side er perioden med svak økonomisk utvikling ikke antatt å være langvarig,
men å ha en varighet på 1 – 2 år. Det tar vanligvis tid å gjennomføre en satsning som det er
snakk om her, og kanskje ennå lenger tid i dag med den aktuelle vanskelige situasjon for
finansiering av investeringer. Men dersom utbyggingen skal være klar til å møte det
oppsvinget som vil komme når nedgangsperioden er over må arbeidet med planlegging etc.
starte nå. Det kan også være grunn til å anta at aktiviteten i byggenæringen vil være noe
mindre i tiden fremover enn det relativt stramme byggemarkedet det har vært frem til høsten
2008 da konjunkturomslaget kom, avhengig av hvor sterke tiltakspakker regjeringen vil sette
inn. Dette kan gi noe lavere utbyggingskostnader.

/
c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4591.0\handelsanalyserev.doc

Side 10 av 44

MULTICONSULT

Vedlegg 1: Antall bedrifter, sysselsatte og omsetning for utvalgte næringer 7
Tall for sysselsatte og omsetning er for 2005
Antall
bedrifter

Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

Arendal kommune totalt
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

841

3 461

5 084 857

1 Enkeltpersonforetak

40

43

54 428

2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak

80

602

1 569 900

97

115

101 551

2 Andre
1 Enkeltpersonforetak

302

1 731

2 765 742

26

71

21 590

2 Andre
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
1 Enkeltpersonforetak

59
3
9
12
21
1
6
56
22

543
30
2
29
5
10
17
78

230 103

81

76

31 941

2 Andre

26

109

48 787

461

2 232

2 973 387

17
39
44
193
15
37
2
7
3
13
1
3
19
11
41
16

22
298
88
1 076
37
453
0
21
1
27
5
9
10
67
41
77

29 385
833 139
75 497
1 568 620
8 684
185 092
0
121 827
0
32 628
0
0
4 736
55 725
16 516
17 755

55 Hotell- og restaurantvirksomhet
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet
70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk
74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting
93 Annen personlig tjenesteyting

132 012
2 465
36 437
7 925
11 824
70 152

1)

Arendal kommune, utvalgte grunnkretser / delområder
I alt
50 Motorkjøretøytjenester
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
1 Enkeltpersonforetak
varer til personlig bruk
2 Andre
74.8 Annen forretningsmessig
1 Enkeltpersonforetak
tjenesteyting
2 Andre
93 Annen personlig tjenesteyting
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
1)

Dette omfatter følgende grunnkretser / delområder: 4201 Strømmen, 4202 Solberg, 5100 Arendal
sentrum, 5200 Arendal vest, 5300 Arendal nord og 5400 Arendal øst.

7

Kilde: Spesialkjøring fra Bedrifts- og foretaksregisteret.
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Antall
bedrifter

Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

Herav:
4201 Strømmen
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

106

311 613

7

93

311 613

1

0

3

13

1

0

6

12

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet

12

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

2 Andre
2 Andre
2 Andre
2 Andre
2 Andre

4202 Solberg
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

0

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

1

52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet

3

12

1

0

1

0

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

2 Andre
2 Andre
2 Andre
2 Andre
2 Andre
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Antall
bedrifter

Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

5100 Arendal sentrum
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

255

1 260

1 091 253

1 Enkeltpersonforetak

4

3

2 901

2 Andre

1

6

52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

25

63

55 250

125

518

607 335

9

27

4 609

32

435

182 864
121 827

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

5

21

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak

2

1

12

27

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

1

9

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

6

4

1 796

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

2 Andre

2 Andre
2 Andre

32 628

6

65

54 692

18

24

9 596

9

57

17 755

107

619

1 245 825

5200 Arendal vest
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak

6

11

20 016

19

158

448 991

6

21

15 761

40

395

743 892

1 Enkeltpersonforetak

5

10

4 075

2 Andre

2

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak

1

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

1

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak

1

2 Andre

1

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

5

2 Andre

4

2

1 033

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

13

11

5 210

3

6

2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet

2 Andre

2 Andre
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Antall
bedrifter

Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

5300 Arendal nord
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

36

76

1 Enkeltpersonforetak

2

2

2 Andre

6

13

52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
55 Hotell- og restaurantvirksomhet

83 637
15 780

6

1

810

2 Andre

9

48

60 749

1 Enkeltpersonforetak

1

2 Andre

1

6

2 228

4

2 447

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

4

2 Andre

1

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

3
3

2

45

159

2 Andre
2 Andre
2 Andre

2 Andre
5400 Arendal øst
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

241 059

1 Enkeltpersonforetak

5

6

6 468

2 Andre

5

28

56 755

52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak

6

3

3 676

13

90

156 644

2 Andre

2

12

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak

1

2 Andre

2

0

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

4

2

493

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

6
1

6

1 710

12

2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak

2 Andre
2 Andre
2 Andre
2 Andre
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Antall
bedrifter

Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

1100 Austre Moland
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

47
3

7

2 Andre

4

52

52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet

211

1 Enkeltpersonforetak

292 078
82 090

4

2

1 404

27

137

183 665

61

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

4

0

2 Andre

2

6

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

1
1

0

11

26

1

8

2 Andre
1

2 Andre
2 Andre

2 Andre

7

1200 Flostad
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet

32 319

1 Enkeltpersonforetak
2

2

2

11

1

5

1

0

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

2

2 Andre

1

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

1

2 Andre
2 Andre
2 Andre

0

2 Andre

/
c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4591.0\handelsanalyserev.doc

Side 15 av 44

MULTICONSULT

Antall
bedrifter

Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

1300 Stokken
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

37

113

157 004

1 Enkeltpersonforetak

5

4

977

2 Andre

1

11

52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak

5

4

3 060

12

89

126 927

2

3

1

1

2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

1

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

5

0

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

2

1

2 Andre

3

2 Andre
2 Andre

28

2 Andre

2100 Tromøy vest
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
55 Hotell- og restaurantvirksomhet

20

48

1

2

71 175

1 Enkeltpersonforetak
6

3

3 725

2 Andre

4

33

60 733

1 Enkeltpersonforetak

3

9

2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

1

0

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

2

0

2 Andre

1

1

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

1

0

2 Andre
2 Andre

1

2 Andre
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Antall
bedrifter

Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

2200 Tromøy øst
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

32

65

1 Enkeltpersonforetak

1

1

2 Andre

4

17

52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet

75 224
26 046

3

2

6

11

19 628

5

19

14 461

2

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

1

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak

1

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

2 Andre
2 Andre
4

2

582

7

11

4 448

52

109

174 493

2 Andre
2 Andre

3100 Hisøy
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak

3

2

2 Andre

5

16

52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak

72 214

7

0

375

2 Andre

6

49

81 841

1 Enkeltpersonforetak

2

17

2 Andre

3

15

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak

1

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak

3

1

2 Andre

1

0

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

1

1

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

9

1

4 270

2 Andre

2

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

8
1

7

2 786

55 Hotell- og restaurantvirksomhet

2 Andre

2 Andre
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Antall
bedrifter

Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

4100 Øyestad søndre
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

31

75

1 Enkeltpersonforetak

3

2

2 Andre

4

50

144 109
1 244

52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak

5

2

2 Andre

3

8

1 Enkeltpersonforetak

2

2

2 Andre

1

5

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak

1

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

7

2 Andre

1

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

55 Hotell- og restaurantvirksomhet

173 369

2 Andre
2 Andre
2 Andre
3

1 357

4

3

1 027

109

652

1 381 561

2 Andre
4200 Øyestad midtre
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak

2
236

661 565

8

7

9 602

45

328

674 324

1 Enkeltpersonforetak

2

3

2 Andre

5

39

2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet

3
26

7 608

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

1

1

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak

1

0

2 Andre

2

1

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

1

0

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

2

2 Andre

2

3

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

7
4

10

4 976

22

13 993

2 Andre
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Antall
bedrifter

Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

4300 Øyestad øvre
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

25

19

24 204

1 Enkeltpersonforetak

4

3

2 493

2 Andre

1

52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet

7

1

533

4

12

12 104

1

0

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

1 Enkeltpersonforetak

70.3 Omsetning og drift av fast
eiendom på oppdrag

1 Enkeltpersonforetak

71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

1 Enkeltpersonforetak

74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak

2 Andre
2 Andre
2 Andre
1

2 Andre
7

3

1 399

2 Andre
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Antall
bedrifter
Grimstad kommune, totalt
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
1 Enkeltpersonforetak
varer til personlig bruk
2 Andre
74.8 Annen forretningsmessig
1 Enkeltpersonforetak
tjenesteyting
2 Andre
93 Annen personlig tjenesteyting
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
0100 Vik-Fevik
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk
74.8 Annen forretningsmessig
tjenesteyting
93 Annen personlig tjenesteyting

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

/
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Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

390
16
22
48
131
15
29
6
7
10
13

1 473
39
150
72
700
36
236
3
45
4
15

1 977 324
65 914
401 146
50 783
1 027 007
11 892
104 846
2 445
197 500
3 354
23 399
0

0
1
20
21
42
9

0
1
7
77
43
45

75
6
4
18
20
1
4

182
16
12
22
100
1
21

240 448
21 654
55 420
12 974
123 501

2
0
6
2

653

3 563
50 222
15 480
19 773

20 513

3
1

5
3
9
1

2 093
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Antall
bedrifter
0200 Grimstad
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
1 Enkeltpersonforetak
varer til personlig bruk
2 Andre
74.8 Annen forretningsmessig
1 Enkeltpersonforetak
tjenesteyting
2 Andre
93 Annen personlig tjenesteyting
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
0300 Fjære-Hommedal
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 6
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
1 Enkeltpersonforetak
varer til personlig bruk
2 Andre
74.8 Annen forretningsmessig
1 Enkeltpersonforetak
tjenesteyting
2 Andre
93 Annen personlig tjenesteyting
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
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Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

246
5
12
18
93
12
21
4
7
5
11

1 091
17
115
33
531
33
209
2
45
3
15

1 501 011
35 478
290 068
21 753
795 958
10 586
81 886
1 812
197 500
3 074
23 110

1
13
13
25
6

1
5
15
32
35

2 910
13 371
10 887
12 118

46
5
6
8
11
1
2
2

159
6
23
6
55
2
1
1

2
1

1

202 875
8 782
55 658
5 504
91 577

1

3
3
1

59
2
3
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Antall
bedrifter
Lillesand kommune, totalt
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
1 Enkeltpersonforetak
varer til personlig bruk
2 Andre
74.8 Annen forretningsmessig
1 Enkeltpersonforetak
tjenesteyting
2 Andre
93 Annen personlig tjenesteyting
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
Lillesand kommune, utvalgte grunnkretser 2)
I alt
50 Motorkjøretøytjenester
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
1 Enkeltpersonforetak
varer til personlig bruk
2 Andre
74.8 Annen forretningsmessig
1 Enkeltpersonforetak
tjenesteyting
2 Andre
93 Annen personlig tjenesteyting
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
2)

Antall
sysselsatte

178
13
10
29
52
6
14
4
2
6
8

541
23
59
57
223
20
82
25
2
1
7

0
2
17
4
7
4

0
4
2
6
17
13

13
2
0
1
4
0
2
0
0
1
0

55
0
36
0
19
0
0
0

0
1
0
1
0
1

0
0
0
0
-

Omsetning
(NOK 000)
792 995
31 326
163 804
49 522
364 311
7 709
48 147
102 431
1 183
8 519
0
1 828
3 630
5 833
4 752
76 353

76 353

Dette omfatter følgende grunnkretser: 0101 Kvåse og 0219 Stykkene.
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Antall
bedrifter
Kristiansand kommune, totalt
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
1 Enkeltpersonforetak
varer til personlig bruk
2 Andre
74.8 Annen forretningsmessig
1 Enkeltpersonforetak
tjenesteyting
2 Andre
93 Annen personlig tjenesteyting
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
Kristiansand kommune, utvalgte grunnkretser og delområder 3)
I alt
50 Motorkjøretøytjenester
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
1 Enkeltpersonforetak
varer til personlig bruk
2 Andre
74.8 Annen forretningsmessig
1 Enkeltpersonforetak
tjenesteyting
2 Andre
93 Annen personlig tjenesteyting
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre

Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

1 735
36
151
183
534
45
143
12
24
36
66

8 052
41
1 135
287
3 502
109
1 563
7
109
11
142

10 753 080
76 135
3 078 372
206 996
5 130 591
42 560
868 381
32 486
480 281
6 340
198 032

3
7
190
119
121
65

3
21
54
596
114
358

23 971
27 157
381 930
39 052
160 796

866
5
66
76
351
24
92
4
14
6
40
2
4
24
54
61
43

5 049
7
503
192
2 277
68
1 219
6
100
2
101
3
21
16
205
60
269

6 444 665
14 190
1 441 854
143 609
3 230 286
32 873
589 901
31 818
461 788
1 422
141 711
23 616
7 775
187 251
22 859
113 712

3)

Dette omfatter følgende grunnkretser / delområder: 0800 Kvadraturen, 1701 Timenes nedre og 1702
Randesund industriområde.
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Antall
bedrifter
0800 Kvadraturen
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
1 Enkeltpersonforetak
varer til personlig bruk
2 Andre
74.8 Annen forretningsmessig
1 Enkeltpersonforetak
tjenesteyting
2 Andre
93 Annen personlig tjenesteyting
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
1701 Timenes nedre
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
1 Enkeltpersonforetak
varer til personlig bruk
2 Andre
74.8 Annen forretningsmessig
1 Enkeltpersonforetak
tjenesteyting
2 Andre
93 Annen personlig tjenesteyting
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
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Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

670
2
10
71
240
23
85
4
13
6
37

3 579
4
97
174
1 358
59
1 176
6
93
2
98

2
3
24
51
60
39

3
19
16
191
60
223

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 563 673
153 315
131 924
1 755 912
27 755
574 211
31 818
420 528
1 422
136 474

7 775
177 611
22 859
95 449
0
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Antall
bedrifter
1702 Randesund industriområde
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
1 Enkeltpersonforetak
varer til personlig bruk
2 Andre
74.8 Annen forretningsmessig
1 Enkeltpersonforetak
tjenesteyting
2 Andre
93 Annen personlig tjenesteyting
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
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Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

196
3
56
5
111
1
7

1 470
3
406
18
919
9
43

1

7

3

3

1

2

3
1
4

14
46

2 808 551
1 288 539
11 685
1 474 374
15 690

18 263
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Antall
bedrifter
Tvedestrand kommune, totalt
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
1 Enkeltpersonforetak
varer til personlig bruk
2 Andre
74.8 Annen forretningsmessig
1 Enkeltpersonforetak
tjenesteyting
2 Andre
93 Annen personlig tjenesteyting
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
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Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

112
4
10
23
32
5
8

394
2
43
42
187
16
50

466 951
18 036
82 640
30 331
305 071
3 546
20 332

0
1
8
2

0
3
1

0

1
0
8
1
7
2

0
4
0
10
36

2 337

0
1 307
3 351
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Antall
bedrifter
Risør kommune, totalt
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
1 Enkeltpersonforetak
varer til personlig bruk
2 Andre
74.8 Annen forretningsmessig
1 Enkeltpersonforetak
tjenesteyting
2 Andre
93 Annen personlig tjenesteyting
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
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176
5
9
42
36
10
17
3
3
10
6
1
1
11
5
13
4

Antall
sysselsatte
475
4
49
63
165
40
90
0
12
0
8
6
2
9
20
7

Omsetning
(NOK 000)
573 990
51 433
82 068
47 760
312 492
8 889
41 058

416
7682

680
9650
5 655
6 207
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Antall
bedrifter
Gjerstad kommune, totalt
I alt
50 Motorkjøretøytjenester

1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
55 Hotell- og restaurantvirksomhet
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og
1 Enkeltpersonforetak
reisearrangørvirksomhet
2 Andre
70.3 Omsetning og drift av fast
1 Enkeltpersonforetak
eiendom på oppdrag
2 Andre
71.4 Utleie av husholdningsvarer og
1 Enkeltpersonforetak
varer til personlig bruk
2 Andre
74.8 Annen forretningsmessig
1 Enkeltpersonforetak
tjenesteyting
2 Andre
93 Annen personlig tjenesteyting
1 Enkeltpersonforetak
2 Andre
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Antall
sysselsatte

Omsetning
(NOK 000)

39
3
5
8
11

134
2
21
6
65

195 906

0
3

0
38

0
3
1
1

0
0
0

0

0
0
0
0
3
1

0
0
0
0
2
-

0
0
0
0

85 890
3 303
106 713
0

Side 28 av 44

MULTICONSULT

Vedlegg 2: Omsetning 8
Omsetning i utvalgte næringer, etter kommune

0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0914 Tvedestrand
0926 Lillesand
1001 Kristiansand

Per
Per person
husholdning
(kr)
(kr)
573 990
83 079
191 266
1 977 324
104 703
256 296
5 084 857
128 160
296 770
195 906
78 362
193 392
466 951
79 292
182 189
792 995
87 692
219 362
10 753 080
141 365
323 732

I alt

19 845 103

Totalt
(NOK 000)

124 837

290 741

Omsetning i utvalgte næringer, etter fylke / region
Omsetning (mill. kr.)
2005
Næring
50 Handel etc. Med motorkjøretøyer
52 Detaljhandel unntatt motorkjøretøyer
55 Hotell- og restaurantdrift
63.3 Reisebyrådrift etc.
70.3 Omsetning og drift av fast eiendom
71.4 Utleie av husholdningsvarer etc.
74.8 Annen forretningsmessig tjenesteyting
93 Annen personlig tjenesteyting
Sum

AustAgder
3 232,0
6 166,0
685,6

2006

147,8

VestRogaAgder
land
Region Hele landet
5 995,0 13 168,0 22 673,0 193 137,0
10 436,0 25 463,0 42 512,0 295 273,0
1 473,5 3 948,7 6 156,8
48 739,8
29 000,3
1 555,7
15 458,6
131,4
1 072,4
2 311,9
28 708,0
265,6
795,9 1 209,3
11 594,9

10 225,9 16 811,7 39 514,3 70 011,1 585 209,0 11 005,4

18 170,1 43 375,6 76 550,1 622 984,0

142,3

VestRogaHele
Agder
land
Region
landet
5 400,0 11 666,0 20 298,0 178 930,0
9 817,0 23 791,0 39 774,0 279 889,0
1 345,8 3 308,7 5 340,1 44 556,8
27 825,7
1 205,0 13 223,5
171,7
1 288,5
2 082,5 28 741,1
248,9
748,6 1 139,8 10 754,4

AustAgder
3 510,0
6 613,0
734,6

Noter:
1) Næring 63.3: Tall ikke tilgjengelig på fylkes- eller region-nivå, bare for landet totalt.
2) Næriingene 70.3, 71.4 og 74.8: Tall er ike tilgjengelig for fylker, bare region og hele landet.
3) Næring 93: Bare undergruppene 93.02 (Frisørvirksomhet etc.) og 93.04 (Helsestudioer etc.) inngår i de regionale tallene.

8

SSB, diverse næringsstatistikk
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Vedlegg 3: Befolkning 9
Antall personer
2000

2005

2006

2007

2008

0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0914 Tvedestrand
0926 Lillesand
1001 Kristiansand

7 000
17 821
39 446
2 509
5 967
8 816
72 395

6 909
18 885
39 676
2 500
5 889
9 043
76 066

6 863
19 224
39 826
2 506
5 838
9 030
76 917

6 873
19 536
40 057
2 513
5 822
9 109
77 840

6 888
19 809
40 701
2 519
5 874
9 238
78 919

Sum

153 954

158 968

160 204

161 750

163 948

4 478 497

4 606 363

4 640 219

4 681 134

4 737 171

Hele landet

Gjennomsnittlig
Andel (%)
årlig vekst
(%)
4,20
-0,20
12,08
1,33
24,83
0,39
1,54
0,05
3,58
-0,20
5,63
0,59
48,14
1,08
100,00

0,79
0,70

Antall husholdninger
2005

2006

2007

2008

0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0914 Tvedestrand
0926 Lillesand
1001 Kristiansand

3 001
7 715
17 134
1 013
2 563
3 615
33 216

3 002
7 922
17 261
1 032
2 556
3 644
33 892

3 036
8 012
17 526
1 039
2 564
3 708
34 392

3 050
8 191
17 941
1 051
2 570
3 778
35 034

Sum

68 257

69 309

70 277

71 615

2 010 994

2 036 889

2 064 840

2 104 530

Hele landet

9

SSB Befolkningsstatistikk
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Vedlegg 4: Utgifter per husholdning, etter vare- og tjenestegruppe, Agder og
Rogaland (kroner, siste års priser) 10
2003-2005
00 Forbruksutgift i alt
01 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer
011 Matvarer
0111 Brød og kornprodukter
0112 Kjøtt
0113 Fisk
0114 Melk, ost og egg
0115 Oljer og fett
0116 Frukt
0117 Grønnsaker, poteter
0118 Sukker, sjokolade, andre sukkervarer
0119 Andre matvarer
012 Alkoholfrie drikkevarer
0121 Kaffe, te og kakao
0122 Mineralvann, leskedrikker og juice
02 Alkoholdrikker og tobakk
021 Alkoholholdige drikkevarer
0211 Brennevin
0212 Vin
0213 Øl
022 Tobakk
03 Klær og skotøy
031 Klær
0311 Tøyer
0312 Klesplagg
0313 Andre klesplagg, tilbehør til klær
0314 Rensing, reparasjon og leie av klær
032 Fottøy
0321 Sko og annet fottøy
0322 Reparasjon og leie av fottøy
04 Bolig, lys og brensel
041 Betalt husleie
0411 Betalt husleie, bolig
0412 Betalt husleie, fritidsbolig
042 Beregnet husleie
0421 Beregnet husleie, selveid bolig
0422 Beregnet husleie, fri bolig
043 Vedlikehold og reparasjon av bolig
0431 Produkter til reparasjon av bolig
0432 Tjenester for reparasjon av bolig
044 Andre tjenester knyttet til bolig
0441 Vannforsyning
0442 Avfall
0443 Avløp
0444 Tjenester ellers knyttet til bolig
045 Elektrisitet og brensel
0451 Elektrisitet
0452 Gass
0453 Flytende brensel
0454 Fast brensel
10

324 448
39 597
35 704
5 634
7 997
2 313
5 834
871
2 998
3 832
4 081
2 145
3 893
894
2 999
10 780
5 928
1 067
2 370
2 491
4 851
18 849
16 563
67
15 356
1 027
113
2 286
2 281
5
78 659
9 248
8 539
708
33 258
32 749
509
17 059
12 997
4 062
4 928
1 399
1 669
1 488
372
14 166
12 084
24
606
1 452

2004-2006
332 671
39 496
35 586
5 711
7 813
2 252
5 763
852
3 031
3 808
4 112
2 244
3 910
873
3 037
10 597
6 394
1 046
2 403
2 945
4 203
19 372
16 685
193
15 003
1 380
108
2 687
2 686
1
88 864
8 952
8 221
731
40 695
40 373
321
16 918
12 636
4 281
4 858
1 372
1 672
1 440
374
17 442
15 164
41
719
1 519

2005-2007
370 901
43 187
39 129
6 251
8 675
2 529
6 389
949
3 394
4 225
4 349
2 368
4 058
898
3 161
11 336
7 238
1 145
3 368
2 724
4 099
22 695
19 255
175
17 750
1 301
28
3 440
3 428
12
101 771
8 736
7 845
891
52 151
51 503
648
20 764
14 619
6 145
5 106
1 433
1 758
1 539
376
15 014
12 557
40
711
1 707

SSB Forbruksundersøkelse
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2003-2005
05 Møbler og husholdningsartikler
051 Møbler, tepper og reparasjoner
0511 Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler
0512 Tepper og annet gulvbelegg
0513 Reparasjon av møbler mv.
052 Boligtekstiler
053 Husholdningsapparater, inkl. reparasjon
0531 Større husholdningsapparater
0532 Mindre elektriske husholdningsapparater
0533 Reparasjon av husholdningsapparater
054 Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy
055 Verktøy og utstyr for hus og hage
0551 Større verktøy og utstyr, diverse tilbehør
0552 Mindre verktøy og utstyr
056 Rengjøring og ettersyn i bolig
0561 Rengjøringsmidler, andre husholdningsartikler
0562 Lønnet husarbeid
06 Helsepleie
061 Legemidler, helseartikler, briller
0611 Legemidler
0612 Andre helseartikler
0613 Hjelpeutstyr
062 Helsetjenester utenom institusjon
0621 Legetjenester mv. utenom institusjon
0622 Tannlegetjenester utenom institusjon
0623 Andre helsetjenester utenom institusjon
063 Sykehustjenester
07 Transport
071 Kjøp av egne transportmidler
0711 Biler
0712 Motorsykler
0713 Sykler
072 Drift og vedlikehold av transportmidler
0721 Reservedeler og tilbehør
0722 Drivstoff og smøremidler
0723 Vedlikehold og reparasjon
0724 Annet, privat bruk trans.midler
073 Transporttjenester
0731 Passasjertransport med jernbane
0732 Passasjertransport på vei
0733 Passasjertransport med fly
0734 Passasjertransport i båt
0736 Andre transporttjenester
08 Post- og teletjenester
081 Posttjenester
082 Teleutstyr
083 Teletjenester

/
c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4591.0\handelsanalyserev.doc

22 295
8 011
7 537
284
190
1 466
2 838
2 488
276
74
2 434
3 199
145
3 053
4 347
3 217
1 130
9 249
3 728
2 414
184
1 129
5 348
932
4 078
337
173
56 182
28 584
27 327
636
621
20 259
1 405
10 680
6 014
2 160
7 338
593
2 031
1 700
1 098
1 916
9 369
326
720
8 323

2004-2006
21 312
8 062
7 764
298
:
1 480
2 630
2 323
208
99
2 198
2 996
152
2 844
3 944
2 782
1 162
10 345
3 595
2 394
238
963
6 604
1 032
5 290
281
146
57 884
27 230
25 589
996
644
21 752
1 658
11 556
6 118
2 421
8 902
984
1 919
2 821
1 482
1 695
8 071
328
972
6 771

2005-2007
24 631
9 881
9 515
366
:
2 062
3 150
2 799
158
193
2 212
3 145
163
2 982
4 180
3 158
1 023
13 181
4 732
3 217
215
1 300
8 272
1 684
6 272
315
177
63 132
31 274
29 468
1 000
806
22 217
1 602
12 087
6 059
2 469
9 641
1 015
2 049
3 222
1 548
1 807
6 786
351
1 010
5 425
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2003-2005
09 Kultur og fritid
46 046
091 Audiovisuelt utstyr
7 496
0911 Audiovisuelt utstyr
3 291
0912 Fotoutstyr, kikkerter mv.
717
0913 IT-utstyr
2 094
0914 Film, CD, kassetter o.l.
1 364
0915 Reparasjon av audiovisuelt, foto og IT-utstyr
31
092 Andre varer, kultur og fritid
5 631
0921 Større gjenstander for utendørs rekreasjon
4 898
0922 Musikkinstrumenter, større gjenst. for innendørs rekreasjon
223
0923 Reparasjon av større gjenstander, kultur og fritid
510
093 Annet utstyr, fritid og hage
7 520
0931 Spill, leker og hobby
2 058
0932 Utstyr til sport, camping
1 305
0933 Blomster og hage
2 699
0934 Kjæledyr
1 458
094 Tjenester, kultur og fritid
10 745
0941 Sport- og fritidstjenester
2 637
0942 Kulturelle tjenester, underholdning
5 075
0943 Spill og lotteri
3 034
095 Aviser, bøker og skrivemateriell
5 940
0951 Bøker
2 359
0952 Aviser og tidsskrifter
2 775
0953 Diverse trykksaker
390
0954 Papirvarer
416
096 Feriereiser, pakketurer
8 713
10 Utdanning
1 215
101 Førskole og barneskole
264
102 Ungdomsskole og videregående
100
103 Etterutdanning utenom høyere utdanning
:
104 Universitet og høyskole
708
105 Annen utdanning
143
11 Restaurant- og hotelltjenester
11 752
111 Restauranttjenester
9 953
1111 Restauranttjenester
9 291
1112 Kantine
661
112 Hotelltjenester
1 799
12 Andre varer og tjenester
20 456
121 Personlig pleie
7 349
1211 Hårpleie og skjønnhetspleie
2 873
1212 Artikler til personlig pleie og toalettartikler
166
1213 Annet utstyr og artikler til personlig pleie
4 310
123 Andre personlige varer
2 649
1231 Smykker og ur
1 659
1232 Andre personlige effekter
989
124 Sosiale omsorgstjenester
3 317
125 Forsikring
6 320
1252 Bolig- og innboforsikring
3 425
1253 Helseforsikring
45
1254 Bilforsikring, inkl. reiseforsikring
2 850
126 Finansielle tjenester utenom forsikring
527
127 Andre tjenester
295
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2004-2006
42 630
8 388
4 115
841
2 209
1 168
55
5 137
4 519
203
415
6 158
1 229
1 192
2 416
1 320
9 837
2 798
4 544
2 494
5 198
2 211
2 443
251
293
7 913
1 399
412
140
:
724
123
12 486
10 431
9 659
771
2 055
20 215
7 090
2 834
139
4 117
2 879
1 573
1 307
3 030
6 201
3 574
146
2 481
527
487

2005-2007
45 906
9 278
4 583
795
2 494
1 353
53
4 053
3 049
662
343
7 516
1 726
1 282
2 432
2 076
10 747
3 259
4 768
2 720
4 703
1 916
2 211
262
314
9 609
1 616
327
207
:
961
121
14 111
11 623
10 850
773
2 487
22 548
8 520
3 691
171
4 659
2 911
1 221
1 690
3 692
6 169
3 804
177
2 188
543
713
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Vedlegg 5: Utgiftsposter i Forbruksundersøkelsen som er holdt utenfor i beregnet
etterspørsel
2003-2005
Utgift (kr)
041 Betalt husleie
0411 Betalt husleie, bolig
0412 Betalt husleie, fritidsbolig
042 Beregnet husleie
0421 Beregnet husleie, selveid bolig
0422 Beregnet husleie, fri bolig
0432 Tjenester for reparasjon av bolig
044 Andre tjenester knyttet til bolig

9 248
8 539
708
33 258
32 749
509
4 062
4 928

0441 Vannforsyning

1 399

0442 Avfall

1 669

0443 Avløp

1 488

0444 Tjenester ellers knyttet til bolig
045 Elektrisitet og brensel
0451 Elektrisitet
0452 Gass
0453 Flytende brensel
0454 Fast brensel
0533 Reparasjon av husholdningsapparater
0562 Lønnet husarbeid
062 Helsetjenester utenom institusjon

372
14 166
12 084
24
606
1 452
74
1 130
5 348

0621 Legetjenester mv. utenom institusjon

932

0622 Tannlegetjenester utenom institusjon

4 078

0623 Andre helsetjenester utenom institusjon

337

063 Sykehustjenester

173

0723 Vedlikehold og reparasjon av transportmidler
073 Transporttjenester
0731 Passasjertransport med jernbane

6 014
7 338
593

0732 Passasjertransport på vei

2 031

0733 Passasjertransport med fly

1 700

0734 Passasjertransport i båt

1 098

0736 Andre transporttjenester

1 916

081 Posttjenester

326

083 Teletjenester

8 323

0915 Reparasjon av audiovisuelt, foto og IT-utstyr
0923 Reparasjon av større gjenstander, kultur og fritid
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094 Tjenester, kultur og fritid

10 745

0941 Sport- og fritidstjenester

2 637

0942 Kulturelle tjenester, underholdning

5 075

0943 Spill og lotteri

3 034

10 Utdanning

1 215

101 Førskole og barneskole

264

102 Ungdomsskole og videregående

100

103 Etterutdanning utenom høyere utdanning

:

104 Universitet og høyskole

708

105 Annen utdanning

143

1112 Kantine

661

112 Hotelltjenester

1 799

124 Sosiale omsorgstjenester

3 317

125 Forsikring

6 320

1252 Bolig- og innboforsikring
1253 Helseforsikring
1254 Bilforsikring, inkl. reiseforsikring

3 425
45
2 850

126 Finansielle tjenester utenom forsikring

527

127 Andre tjenester

295

Totalt
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Vedlegg 6: Inntekt 11
Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, tid og statistikkvariabel

2005

0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0914 Tvedestrand
0926 Lillesand
1001 Kristiansand

2006

Antall
husholdninger
2 919
7 930
16 990
1 016
2 484
3 529
34 014

Inntekt etter skatt,
median (kr)
297 000
331 000
326 000
316 000
313 000
368 000
314 000

Antall
husholdninger
3 017
8 039
17 272
1 027
2 528
3 672
34 228

Inntekt etter skatt,
median (kr)
307 000
349 000
341 000
329 000
318 000
381 000
329 000

Inntektsvekst (%)
3,4
5,4
4,6
4,1
1,6
3,5
4,8

42 974
67 566
160 004

329 000
326 000
368 000

43 872
68 696
165 351

343 000
342 000
385 000

4,3
4,9
4,6

2 017 335

326 000

2 051 473

339 000

4,0

09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
Hele landet

Studenthusholdninger er ikke inkludert.

11

SSB Inntektsstatistikk
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Vedlegg 7: Kart med delområder og grunnkretser
1. Arendal
2. Gjerstad
3. Risør
4. Tvedestrand
5. Grimstad
6. Lillesand
7. Kristiansand
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1%

6%

3%
2%

27%
5%
25%
22%

1%
3%
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Metodebruk i konsekvensutredningen.

1. Landskapsbilde

De visuelle forholdene knyttet til
naturlandskapet og vegetasjon som
visuelt element i landskapet
behandles under tema
landskapsbilde, mens artenes
betydning i et økologisk perspektiv
behandles under tema naturmiljø..

Metode

Metodebruken tar utgangspunkt i
metoden som skissert i Statens
vegvesens håndbok 140.
I Håndbok 140 er landskapsbilde
definert som:

Registreringskategorier

Følgende elementtyper skal
registreres:

Landskap er et område som er formet
under påvirkning fra og samspill mellom
naturlig og menneskelige faktorer. Byen
er i denne betydning en type landskap.
Begrepene landskapsbilde og bybilde
brukes i denne sammenhengen om de
visuelle omgivelsene.

landform/terrengform (daldrag, lier,
skrenter, fjell, rygger m.m.)
vegetasjon (sammenhengende
vegetasjonsdekker, skogsarealer,
vegetasjonsbelter, parker, alleer m.m.)
vann (innsjøer, bekker og elver)
bebyggelse (bebyggelsestyper,
bebyggelsesstruktur, samt rommene
mellom bygningene m.m.)
andre elementer (veger, gater, kraftlinjer, akser, utsiktspunkter, siktakser,
landemerker, monumentalbygg m.m.)

I DN håndbok 23-2003 er
grønnstruktur definert som:
Grønnstruktur er veven av mer eller
mindre sammenhengende, store og små
naturpregede områder i byer og
tettsteder.

Hvert element skal kartfestes og
beskrives i korte trekk. Det kan bl.a.
redegjøres for skalaforhold,
retninger, romvirkninger og
strukturer.

Tematisk avgrensning

De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og
kulturmiljø omtales og vektlegges
under landskapsbilde. Landskapets
historiske innhold, forståelsen av
historien, vektlegges under tema
kulturmiljø.
Byens/stedets sosiale liv og
betydning for de som bor i eller er
brukere av et område er behandlet
under temaet nærmiljø og friluftsliv.
I tema landskapsbilde er det
områdenes visuelle kvaliteter som
blir behandlet.
De visuelle virkningene av for
eksempel et støyskjermingstiltak sett
fra vegen og fra vegens omgivelser
omtales under landskapsbilde.
Reduksjon av utearealenes
funksjonelle kvaliteter som følge av
støy, støv, luftforurensning og lokalklimatiske endringer, omtales under
nærmiljø og friluftsliv.

311617/edn
c:\livelink\otlocal\mia\workbin\5e2ad0.0\ku_metode.docx

Verdi

For å fastsette verdien av
landskapsbildet er det nødvendig å
se på de ulike komponentene i
landskapsbildet, slik de er nevnt
over. De ulike komponentene
tillegges vekt etter hvilken
betydning de har for landskapsbildet
i det aktuelle landskapet.
Verdivurderingen tar utgangspunkt i
tre ulike områdetyper:
områder der naturlandskapet er
dominerende
områder i spredtbygde strøk
områder i by og tettbygde strøk
Hvert delområde skal plasseres i en
av de tre områdetypene.
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Metodebruk i konsekvensutredningen.

Det er utarbeidet kriterier for hver
områdetype, kriteriene er gjengitt i
tabell 1 Utgangspunktet for
verdivurderingen er at områder som
er typiske eller vanlige for stedet har
middels verdi. Det skal spesielt
redegjøres for hvert enkelt områdes
klassifisering.

Verd
i

M

-

med reduserte visuelle kvaliteter

-

med visuelle kvaliteter som er
typiske/ representative for
landskapet i et større
område/region

Naturlandskapet

M
-

med visuelle kvaliteter som utgjør
et vanlig godt totalinntrykk

-

med spesielt gode visuelle
kvaliteter enn det som er vanlig i
et større område/region

-

der landskapet er unikt i nasjonal
sammenheng

-

med reduserte visuelle kvaliteter

-

hvor landskap og
bebyggelse/anlegg til sammen
utgjør et mindre godt
totalinntrykk

S

L

-

med visuelle kvaliteter og som er
typiske/ representative for
landskapet i et større
område/region

-

hvor landskap og
bebyggelse/anlegg til sammen
utgjør et vanlig godt totalinntrykk

By og tettbygde strøk

Spredtbygde strøk

M

-

S

L

som er tilpasset byformen og
utgjør et vanlig godt totalinntrykk

-

med visuelle kvaliteter som er
vanlige eller utgjør et vanlig godt
totalinntrykk

-

som forsterker byformen og
utgjør et spesielt godt
totalinntrykk

-

om har spesielt gode visuelle
kvaliteter eller utgjør et spesielt
godt totalinntrykk

Kriterier

Vurdering av omfang

Tiltakets omfang beskrives gjennom
virkning på elementene i landskapet.
Omfanget er knyttet til endring av
terreng/landform og tiltaket som
visuell barriere, samt tiltakets
eksponering og landskapets
sårbarhet. Inngrepets virkning på
landskapsbildet vurderes som
fjernvirkning eller nærvirkning. Ved
fjernvirkning har inngrepet virkning
på store områder, mens det ved
nærvirkning først og fremst påvirker
et mindre område.
Konsekvensen fremkommer, som et
produkt av verdi og omfang for
hvert enkelt delområde.

Tabell 2: Kriterier for å vurdere omfang for tema
landskapsbilde

med spesielt gode visuelle
kvaliteter enn det som er vanlig i
et større område/region

-

hvor landskap og
bebyggelse/anlegg til sammen
utgjør et spesielt godt eller unikt
totalinntrykk

-

bryter med byformen og utgjør et
mindre godt totalinntrykk

-

med reduserte eller dårlige
visuelle kvaliteter eller utgjør et
mindre godt totalinntrykk.
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Tiltakets lokalisering og linjeføring

L

-

S

Tabell 1: Verdikriterier for delområder innen tema
landskapsbilde
Verd
i

Kriterier

Omfang

Tiltaket vil:

stor positiv

neppe aktuell

middels positiv

framheve
landskapets/stedets
form og elementer, og
tilføre landskapet nye
kvaliteter

lite eller intet

stort sett være
tilpasset/ha visuell
forankring

middels
negativt

stedvis dårlig
tilpasset/har stedvis
dårlig visuell forankring
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Tiltakets utforming

Tiltakets dimensjon/skala

Metodebruk i konsekvensutredningen.

stort negativt

dårlig tilpasset
til/forankret

stor positiv

erstatte eller endre
eksisterende veger eller
anlegg slik at disse vil
stå i et harmonisk
forhold

middels positiv

erstatte eller endre
eksisterende veger eller
anlegg slik at disse vil
stå i et noe mer
harmonisk forhold

lite eller intet

stort sett stå i et
harmonisk forhold

middels
negativt

stå i et lite harmonisk
forhold

stort negativt

sprenge landskapets og
omgivelsenes skala

stor positiv

framheve omgivelsenes
kvaliteter og særpreg

middels positiv

styrke omgivelsenes
kvaliteter og særpreg

lite eller intet

stort sett være tilpasset
omgivelsene

middels
negativt

stedvis være dårlig
tilpasset omgivelsene

stort negativt

dårlig tilpasset
omgivelsene

Innhenting av grunnlagsinformasjon

I arbeidet er følgende hovedkilder
benyttet:
kartmateriale (bonitetskart, turkart,
orienteringskart, kommuneplan m.v.)
kontakt med kommunen
egne befaringer
bruk av tilgjengelig litteratur og
relevante nettsteder for å finne
informasjon om temaet.
verdikart landskapsbilde.
(verdivurdering av grønnstrukturen i
planområdet og influensområdet).
Influensområde

Influensområdet for landskapsbilde i
denne planen går et godt stykke på
utsiden av planområdets
avgrensning. Det betyr at enkelte
tiltak inne i planområdet vil ha

311617/edn
c:\livelink\otlocal\mia\workbin\5e2ad0.0\ku_metode.docx

virkning på landskapsbildet utenfor
planens grenser.
Verdisetting av landskap er
gjennomført som registrering og
verdivurdering av grønnstrukturen i
området, og omfatter
landskapsbilde/grønnstruktur i en
større sammenheng.
Influensområdet er grovt sett
avgrenset av tettstedet Bjorbekk i
sør, og Grandalen/Kladeborg/E18 i
øst, Rv 42 i nord og Lille-elv i vest.
Områdets grønnstruktur er presentert
på registreringskart landskapsbilde.
2. Nærmiljø og friluftsliv
Metode

Metodebruken tar utgangspunkt i
metoden som skissert i Statens
vegvesens håndbok 140.
I metodikken i håndbok 140
defineres nærmiljø og friluftsliv slik:
Nærmiljø defineres som menneskers
daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres
som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse.
Begge
disse
definisjonene beskriver opphold og fysisk
aktivitet i friluft knyttet til bolig- og
tettstedsnære uteområder, byrom, parker
og friluftsområder.
Tematisk avgrensing

Luftforurensing og innendørs støy
behandles som prissatte
konsekvenser. Støy på uteplass, støy
i områder med spesielle krav til
stillhet og konsentrasjoner av
luftforurensning, skal inngå i
vurderingene for nærmiljø og
friluftsliv. Eventuell støy i følsomme
naturområder må beregnes spesielt.
Transportsyklistenes behov
behandles også under nærmiljø og
friluftsliv.
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Alle boliger har stor verdi for dem
som bor der uavhengig av standard,
utsikt, solforhold og miljøproblemer.
Det er ikke slik at det er mindre
alvorlig å belaste en bolig med
reduserte kvaliteter enn en bolig med
gode kvaliteter, eller av mindre
betydning å bedre forholdene for
disse.
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Tabell 3: Verdikriterier for delområder innen tema
nærmiljø og friluftsliv
Verdi

Kriterier
-

lav tetthet av boliger og få boliger
(plasser på heldøgnsinstitusjon
regnes også som bolig)

M

-

vanlige boligfelt og boligområder

S

-

tette konsentrasjoner av boliger

Boligområder

L

Funksjonsblandede og
andre bebygde områder

boliger og heldøgnsinstitusjoner
(antall boliger, tetthet, boligenes
uteplasser, fellesområder for opphold
og lek mellom husene)
skoler, barnehager, kulturinsitusjoner,
arbeidsplasser, butikker og
servicetilbud (bygninger der mange
oppholder seg store deler av dagen)
møtesteder (type, aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, klimatiske
forhold, opplevelseskvaliteter og
bruksfrekvens)
felles uteområder (type, aktivitet,
brukergrupper, beliggenhet, klimatiske
forhold, opplevelseskvaliteter og
bruksfrekvens)
veg- og stinett for gående og syklende
(type/funksjon, målpunkter, bruksfrekvens/trafikkomfang, framkommelighet, hindre og barrierer,
ubehag/utrygghet for brukerne,
betydning som innfallsport til
turområder, opplevelseskvaliteter)
identitetsskapende områder og
elementer (beskrivelse av hva som gjør
at området/elementet er identitetsskapende, hvor mange som kjenner til
området/ elementet, og hvem området
har betydning for)
friluftsområder (omfatter områdetype,
størrelse, aktivitet, brukergrupper,
beliggenhet, sti- og løypenett,
opplevelseskvaliteter og bruksfrekvens)

Håndbok 140 har kriterier for
verdisetting av områder i forhold til
nærmiljø og friluftsliv. Kriteriene er
gitt i tabell 3.

Offentlige eller felles uteområder, møtesteder

På bakgrunn av registreringer
inndeles influensområdet i enhetlige
delområder. Følgende
registreringskategorier ligger til
grunn:

Verdi

-

lav bruks- og oppholdsintensitet

L

-

ingen skoler, barnehager, lite
fritidstilbud for barn og unge

M

-

virksomheter med middels bruksog besøksintensitet

-

virksomheter med svært stor
bruks- og besøksintensitet

-

grunnskoler eller barnehager

-

uteområder som er lite brukte

-

få aktivitetsmuligheter

-

brukes ofte (i deler av året) og
har ulike aktivitetsmuligheter

-

områder eller elementer som
noen grupper knytter stedsidentitet til

-

mye brukt og har spesielle
kvaliteter

-

har betydning for et større
område

-

områder eller elementer som
svært mange knytter stedsidentitet til

-

lite brukt eller oppleves
utrygge, flere barrierer eller
omveier

-

mye brukt

-

til sentrale målpunkter

-

svært mye brukt, god framkommelighet og oppleves som
trygge.

-

viktige forbindelse til områder
og målpunkter, spesielle
opplevelseskvaliteter.

S

L

M

S

L
Veg- og stinett for gående og
syklende

Registreringskategorier

M

S

Side 6 av 15

Kommunedelplan for Agderparken vest

MULTICONSULT

Metodebruk i konsekvensutredningen.

Verdi

lite eller intet

Kriterier

stort sett ikke endre

middels negativt forringe
L

Friluftsområder

M

-

områder som er mindre brukt til
friluftsliv

-

områder som brukes av mange
til friluftsliv

-

regionale friluftsområder som
er særlig godt egnet til
friluftsliv

-

områder som brukes svært ofte
eller av svært mange til
friluftsliv

-

området som er en del av større
sammenhengende områder for
langturer over flere dager

-

områder som er attraktive
nasjonalt og som i stor grad
tilbyr stillhet og naturopplevelse

S

Omfang

Kriterier for å vurdere omfang er gitt
i tabell 4.
Tabell 4: Kriterier for å vurdere omfang for tema
nærmiljø og friluftsliv

i stor grad bedre

middels positiv

bedre

lite eller intet

i liten grad endre

I arbeidet er følgende hovedkilder
benyttet:
kartmateriale (turkart, løypekart m.v.)
kontakt med kommunen
egne befaringer
bruk av tilgjengelig litteratur og
relevante nettsteder for å finne
informasjon om temaet
Det er i tillegg sendt ut et spørreskjema til om
lag 50 lag og organisasjoner, velforeninger,
skoler og barnehager med spørsmål om bruk av
ulike områder til nærmiljø- og friluftsformål.
Dette for å få bedre bakgrunn for å vurdere
influensområdets betydning som nærmiljø- og
friluftsområde.
Influensområde

Influensområdet for nærmiljø
avgrenses av de arealene som
benyttes til lek, opphold og
rekreasjon i umiddelbar tilknytning
til boligområdene. Det er flere
områder med spredt bebyggelse og
mindre grupper av boliger som blir
berørt, og i tillegg vil
influensområdet omfatte boligfeltet
Østensbulia øst for rv. 42 og
boligområder som grenser til den
sørlige delen av planområdet sør for
E18. Når det gjelder
friluftsområdene vil en buffersone
på 100-200 meter utenfor
planområdet

middels negativt redusere
stort negativt

ødelegge

stor positiv

fjerne betydelige

middels positiv

redusere

lite eller intet

i liten grad endre

medføre betydelige nye

stor positiv

i stor grad øke

middels positiv

øke

lite eller intet

i liten grad endre

middels negativt gjøre mindre attraktivt
stort negativt

i stor grad redusere

stor positiv

i stor grad øke

middels positiv

øke

Identit
etsskapen
de
betydni
ng

Attraktivitet

middels negativt medføre nye
stort negativt

311617/edn
c:\livelink\otlocal\mia\workbin\5e2ad0.0\ku_metode.docx

ødelegge

Innhenting av informasjon

Tiltaket vil:

stor positiv

Barriere for ferdsel
og opplevelse
mellom viktige
målpunkt

Bruksmuligheter

Omfang

stort negativt

3. Naturmiljø
Metode

Metodebruken tar utgangspunkt i
metoden som skissert i Statens
vegvesens håndbok 140.
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Håndbok H140 definerer naturmiljø
slikError! Reference source not
found.:
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper
og artsforekomster som har betydning for
dyrs og planters levegrunnlag, samt
geologiske elementer. Begrepet naturmiljø
omfatter
alle
terrestriske
(landjorda), limnologiske (ferskvann) og
marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold knyttet til
disse.
Tematisk avgrensing

I mange tilfeller har naturmiljøet
betydning for, og dermed være en
del av, andre fagtemaer. Skillelinjen
går på at det er ulike aspekter som
vektlegges under de ulike temaer.
For å unngå dobbeltvekting ved at
de samme aspekter
konsekvensvurderes innenfor flere
tema, er det for temaet naturmiljø
definert følgende avgrensinger (fra
Håndbok 140Error! Reference
source not found.):
Naturmiljøet avgrenses til å omfatte
naturens egenverdi, og ikke dens verdi
og funksjon for mennesker. Opplevelsesaspektet behandles her under
fagtema landskapsbilde
(reiseopplevelsen 2.2.5).
Naturen som livsmiljø for planter og
dyr samt spesielle geologiske forekomster behandles under temaet naturmiljø,
mens naturressursaspektet (ressurser for
mennesker) som vilt, fisk, bær, vannmengde og vannkvalitet, berggrunn og
løsmasser behandles under fagtema
naturressurser.
De visuelle forhold knyttet til naturlandskapet og vegetasjon og den landskapsmessige betydningen av disse
behandles under tema landskapsbilde,
mens artenes betydning i et økologisk
perspektiv behandles under tema
naturmiljø.
I den grad luft, vann og grunn forurenses skal betydningen av dette for
biologiske mangfoldet vurderes under
naturmiljø.
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Registreringskategorier

Kartlegging av naturmiljø kan
knyttes til to nivåer:
landskapsnivå, dvs. større områder og
systemer, samt regional grønnstruktur
viktige enkeltområder
Landskapsnivå

Både viktige enkeltarter og
økosystemer er avhengig av at større
områder, systemer av områder og
sammenhenger mellom dem. Det
gjelder for eksempel villrein, elg,
store rovdyr, samt en rekke fuglearter. Følgende registreringskategorier legges til grunn:
Inngrepsfrie områder (INON):
Områder i en viss avstand fra tyngre
inngrep som veger, jernbane,
kraftlinjer, vassdragsutbygginger
etc. i henhold til Direktoratet for
naturforvaltnings oversikt over
inngrepsfrie områder i Norge.
Store viltområder: Leveområder og
trekkveger for hjortevilt og andre
arter som utnytter store arealer
og/eller framviser faste
sesongmessige trekk.
Landskapsøkologiske
sammenhenger: Fordeling av ulike
naturtyper (antall, størrelse og
innbyrdes avstander) og
funksjonsområder, og deres
betydning for artsmangfoldet.
Vurderingene bygger på registrering
av naturtyper (se nedenfor).
Viktige enkeltområder

Som grunnlag for registrering og
verdisetting er viktige enkeltområder
lagt til grunn (se også tabell 3-2):
Naturtyper er den viktigste
biologiske kartleggingsenhet slik det
er definert i DN-håndbok 13-1999.
”Kartlegging av naturtyper,
verdisetting av biologisk mangfold”Error! Reference source not
found.. De kartlagte lokalitetene er
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Tabell 5: Rødlistekategorier
Rødlistekategorier
Lokalt utryddet
– RE
(Regionally
extinct)

Arter som tidligere har
reprodusert i Norge, men som
nå er utryddet (gjelder ikke arter
utryddet før år 1800).

Kritisk truet –
CR (Critically
endangered)

Arter som i følge kriteriene har
ekstrem høy risiko for utdøing
(50 % sannsynlighet for utdøing
innen 10 år).

Sterkt truet –
EN
(Endangered)

Arter som i følge kriteriene har
svært høy risiko for utdøing
(20 % sannsynlighet for utdøing
innen 20 år).

Sårbar – VU
(Vulnerable)

Arter som i følge kriteriene har
høy risiko for utdøing (10 %
sannsynlighet for utdøing innen
100 år).

Nær truet – NT
(Near
threatened)

Datamangel –
DD (Data
deficient)

source not found. gis de kartlagte
enhetene (funksjonsområder) vekt
etter hvor viktige de er. Skalaen er
femdelt der 1 er den laveste verdien
og 5 den høyeste.
Vegetasjon: Viktige forekomster av
karplanter, moser, sopp og lav,
herunder både naturlig
forekommende planteliv og
eventuelle menneskelig introduserte
arter.
Arts- og individmangfold: Områder
med spesielt stort arts- og eller
individmangfold.

Arter som i følge kriteriene
ligger tett opp til å kvalifisere for
de tre ovennevnte kategoriene
for truethet, eller som trolig vil
være truet i nær fremtid (5 %
sannsynlighet for utdøing innen
100 år).

Funksjonsområder: Kantsoner,
grønnstruktur, sammenhengende
naturområder og andre områder med
betydning for biologisk mangfold
etc.

Arter der man mangler gradert
kunnskap til å plassere arten i
en enkel rødlistekategori, men
der det på bakgrunn av en
vurdering av eksisterende
kunnskap er stor sannsynlighet
for at arten er truet i henhold til
kategoriene over.

Eksisterende inngrepsituasjon:
Tilstedeværelse eller fravær av
tekniske inngrep, støy og annen
forurensing.

videre verdsatt etter DN sitt system
som deler lokalitetene i:

Naturhistoriske/geologiske
elementer: Viktige berggrunns- og
kvartærgeologiske elementer som
morenerygger, raviner, grytehull,
fossilforekomster etc.

svært viktige (A)
viktige (B)
områder med lokal betydning (C)

Rødlistearter: Arter som er oppført
på Nasjonal rødliste for truete arter i
Norge fra 2006Error! Reference
source not found..
Rødlistekategoriene er vist i tabell 5.
For alle rødlistete arter som er
omtalt her er rødlistekategorien tatt
med i parentes etter artsnavnet.
Vilt/dyreliv: Andre viktige
forekomster av fugl, pattedyr,
amfibier, insekter, fisk og annet
dyreliv i ferskvann og sjø og deres
funksjonsområder (hekke/yngleområder, trekkveger, beite/næringsområder, reirplasser, etc.).
Ved viltkartlegging etter DNhåndbok 11Error! Reference
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Verdi

Håndbok 140 har kriterier for
verdisetting av naturområder.
Kriteriene er gitt i tabell 6.

Tabell 6: Verdikriterier tema naturmiljø
Verdi
Inngrepsfrie og sammenhengende naturområder,
landskapsøkologiske sammenhenger

Det er også laget en egen oversikt
over truete og hensynskrevende
vegetasjonstyper i NorgeError!
Reference source not found..

L

Kriterier
-

ordinær landskapsøkologisk
betydning

-

over 1 km fra nærmeste
tyngre inngrep

-

Sammenhengende områder
(over 3 km2) med et urørt
preg

-

områder med lokal eller
regional, landskapsøkologisk
betydning

M
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Områder med arts og individmangfold

-

biologisk mangfold som er
representativ for distriktet

-

naturtyper eller
vegetasjonstyper i
verdikategori B eller C for
biologisk mangfold

S

-

representativt for distriktet

-

viltområder og vilttrekk med
viltvekt 1

-

stort artsmangfold i lokal
eller regional målestokk

-

arter i kategoriene ”nær truet”
eller ”datamangel””

M
-

-

arter på fylkesvis rødliste.
viltområder og vilttrekk med
viltvekt 2-3

-

stort artsmangfold i nasjonal
målestokk

-

arter som er ”kritisk truet”,
”sterkt truet” eller ”sårbar,
eller forekomst av flere
rødlistearter i lavere
kategorier

S

Tiltaket vil:

stor positiv

i stor grad styrke

lite eller intet

stort sett ikke endre

middels
negativt

svekke

stort negativt

bryte

stor positiv

i stor grad øke

middels positiv styrke

middels positiv øke
lite eller intet

stort sett ikke endre

middels
negativt

i noen redusere

stort negativt

i stor grad redusere
eller fjerne

stor positiv

Ikke relevant

middels positiv Ikke relevant
lite eller intet

stort sett ikke endre

middels
negativt

forringe

stort negativt

ødelegge

Innhenting av informasjon

-

viltområder og vilttrekk med
viltvekt 4-5

I arbeidet er følgende hovedkilder
benyttet:

-

geologiske forekomster som
bidrar til distriktets geologisk
mangfold og karakter

-

geologiske forekomster som i
stor grad bidrar til distriktets
eller regionens geologiske
mangfold og karakter

-

geologiske forekomster og
områder som i stor grad
bidrar til landsdelens eller
landets geologiske mangfold
og karakter

kommunens vilt- og
naturtypekartlegging generelt og
kartlegging av planområdet utført av
Agder naturmuseum på oppdrag fra
kommunen
kontakt med fagpersoner i kommunen
og fylkesmannens miljøvernavdeling
egne befaringer
bruk av tilgjengelig litteratur og
Internett for å finne relevant
informasjon om temaet

L

M

S

naturtyper eller
vegetasjonstyper i
verdikategori A for biologisk
mangfold

Omfang
Viktige sammenhenger
mellom naturområder

områder med nasjonal
landskapsøkologisk
betydning

M

L

Naturhistoriske områder (geologi,
fossiler)

-

Tabell 7: Kriterier for vurderinger av omfang for
naturmiljø

Artsmangfold, vekst- og
levevilkår (dyr og planter)

Naturtypeområder/
vegetasjonsområder

L

over 3 km fra nærmeste
tyngre inngrep

Naturhistoriske
forekomster

S

-

Omfang

Kriterier for vurdering av omfang er
vist i tabell 7.
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Beskrivelsen av delområdene er i
stor grad basert på data fra
Naturbase, supplert med data fra de
kildene som er nevnt ovenfor.
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Influensområde

Influensområdet for naturmiljø
avgrenses av de arealene som inngår
i planområdet og en buffersone på
om lag 200 meter rundt som kan bli
påvirket av forstyrrelser og
lokalklimatiske endringer, samt
direkte tilgrensende områder som
inngår i sammenhengende lokaliteter
eller naturtyper og viktige
trekkveger som kan bli berørt. De
vassdragsavsnittene som ligger i
direkte tilknytning til planområdet
omfattes også av influensområdet.
4. Kulturmiljø
Metode

Metodebruken tar utgangspunkt i
metoden som skissert i Statens
vegvesens håndbok 140.
Statens vegvesens håndbok 140 har
følgende definisjoner innen dette
temaet.
Med kulturminner menes alle spor etter
menneskelig virksomhet i vårt fysiske
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg
historiske hendelser, tro eller tradisjon til
(Lov om kulturminner, kap. I § 2).
Med kulturmiljøer menes områder hvor
kulturminner inngår som del av en større
helhet eller sammenheng. (Lov om kulturminner kap. I § 2).
I forvaltningen av kulturminner
skilles det mellom automatisk
fredete kulturminner (fra før år 1537
– reformasjonen), også kalt fornminner, og nyere tids kulturminner
(etter år 1537).
Tematisk avgrensing

Siden landskapet og er en viktig
komponent i kulturmiljøbildet, vil
det være en overlapping mellom
fagtemaet kulturmiljø og fagtemaet
landskapsbilde.
For fagtemaet kulturmiljø, er det
landskapets historiske innhold og
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opplevelsen av historien som skal
vurderes. Visuelle og estetiske
forhold knyttet til kulturminner som
landskapselementer vektlegges
under temaet landskapsbilde.
Registreringskategorier

Følgende kategorier er aktuelle for
dette prosjektet (jf. Håndbok 140):
Fornminner omfatter bosetningsspor,
graver, kullgroper, jernvinneanlegg,
fangstanlegg, bergkunst, rester av
åkerbruk, forsvarsverker, industri etc.
Fornminner som ligger i tilknytning til
et gårdsbruk, og som kan settes i en
sammenheng med dette, bør inngå i
gårdsmiljøet (se nedenfor).
Gårdsmiljøer omfatter gårdsbruk,
småbruk og husmannsplasser med
våningshus og driftsbygninger, samt
den delen av innmark/utmark som er
vesentlig for opplevelsen av
kulturmiljøet som et gårdsmiljø.
Kvernhus, setre, høyløer, sommerfjøs,
sager og annen bebyggelse som vitner
om landbruksdrift.
Urbane kulturmiljøer omfatter
boligområder, bymiljøer, tettsteder med
mer.
Tekniske/industrielle kulturmiljøer
omfatter industribebyggelse, spor av
gruvedrift, fløtningsminner,
kulturminner knyttet til sjøfart (marine
kulturminner), veger, jernbane, bruer,
utmarksdrift som jernvinne/ kullproduksjon, fangstanlegg etc.
Andre kulturmiljøer omfatter
miljøer med monumentalbygg,
monumenter, parker, kirker og
kirkegårder, skoler, forsamlingslokaler
med mer. Jordbrukets kulturlandskap.
Viktige sammenhenger/strukturer
omfatter historiske og visuelle,
funksjonelle eller strukturelle
sammenhenger.
For dette prosjektet er kategorien
"Tekniske/industrielle kulturmiljøer"
framtredende, men også
"Fornminner, " Gårdsmiljøer " og
kulturlandskap under "Andre
kulturmiljøer" er til stede.
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Vurdering av verdi
Verdi

Tabell 8 viser hvordan verdien av de
ulike registreringskategoriene skal
vurderes. Viktige sammenhenger og
strukturer kommer inn som
forsterkende elementer under de
kategoriene der dette forekommer.

Vanlig forekommende
enkeltobjekter ute av
opprinnelig sammenheng

-

Representative for
epoken/funksjonen og inngår i
en kontekst eller i et miljø
med noe tidsdybde.

-

Steder det knytter seg
tro/tradisjon til

-

Sjeldent eller spesielt godt
eksempel på
epoken/funksjonen og inngår i
en svært viktig kontekst eller i
et miljø med stor tidsdybde

M

S
-

Spesielt viktige steder som det
knytter seg tro/tradisjon til

-

Miljøet ligger ikke i
opprinnelig kontekst

-

Bygningsmiljøet er vanlig
forekommende eller
inneholder bygninger som
bryter med tunformen

L
-

Inneholder bygninger av
begrenset kulturhistorisk/
arkitektonisk betydning

-

Miljøet ligger delvis i
opprinnelig kontekst.

-

Enhetlig bygningsmiljø som er
representativt for regionen,
men ikke lenger vanlig og hvor
tunformen er bevart.

M

Inneholder bygninger med
kulturhistorisk/ arkitektonisk
betydning

L

M

S

L

S

L
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Miljøet ligger i en opprinnelig
kontekst.

-

Bygningsmiljø som er sjeldent
eller særlig godt eksempel på
epoken/funksjonen og hvor
tunformen er bevart

-

Inneholder bygninger med stor
kulturhistorisk/ arkitektonisk
betydning.

-

Miljøet er vanlig forekommende eller er
fragmentert

-

Inneholder bygninger som har
begrenset kulturhistorisk
betydning

-

Enhetlig miljø som er
representativ for epoken, men
ikke lenger vanlig

-

Inneholder bygninger med
arkitektoniske kvaliteter
og/eller kulturhistorisk
betydning

-

Enhetlig miljø som er sjeldent
eller særlig godt eksempel på
epoken.

-

Inneholder bygninger med
spesielt store arkitektoniske
kvaliteter og/eller av svært
stor kulturhistorisk betydning

-

Miljøet er vanlig
forekommende

-

Inneholder bygninger uten
spesielle arkitektoniske
kvaliteter

-

Miljøet er representativt for
epoken, men ikke lenger
vanlig

-

Inneholder bygninger med
arkitektoniske kvaliteter

-

Miljøet er sjeldent og spesielt
godt eksempel på epoken

-

Inneholder bygninger med
spesielt store arkitektoniske
kvaliteter.

-

Miljøet er vanlig
forekommende og/eller er
fragmentert

-

Bygninger uten spesielle
kvaliteter

-

Vanlig kulturlandskap med
endret topografi

M

Andre kulturmiljøer
(miljøer knyttet til
spesielle
enkeltbygninger,
kirker,
kulturlandskap,
parker o.l

-

Kulturmiljøer i tettbygde områder (bymiljøer, boligområder)

L

Tekniske og industrielle kulturmiljøer og rester
etter slike

Fornminner/ samiske kulturminner (automatisk
fredet)
Kulturmiljøer knyttet til primærnæringene
(gårdsmiljøer/fiskebruk/småbruk og lignende)

Kriterier

-

S

Tabell Error! No text of specified style in
document.: Verdikriterier for delområder innen tema
kulturmiljø- og minner
Verdi

Kriterier
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Verdi

M

S

Kriterier
-

Miljø som er representativ for
epoken, men ikke lenger
vanlig

-

Bygninger/objekter med
arkitektoniske/kunstneriske
kvaliteter

-

Vanlig kulturlandskap med
noe endret topografi

-

Miljø som er sjeldent og/eller
særlig godt eksempel på
epoken.

-

Bygninger/objekter med svært
høy arkitektonisk/kunstnerisk
kvalitet

-

Sjeldent/gammelt
kulturlandskap

Omfang
Kriterier for vurdering av omfang er vist i tabell 9.
Tabell 9: Kriterier for å vurdere omfang for tema
kulturmiljø

Barriere for ferdsel og
opplevelse mellom viktige
målpunkt

Kulturminner og -miljøers1
endring/forhold og lesbarhet

Omfang

1

Tiltaket vil:

stor positiv

i stor grad bedre forholdene
eller øke lesbarheten

middels
positiv

bedre forholdene eller
lesbarheten

lite eller
intet

stort sett ikke endre

middels
negativt

kulturminner blir skadet,
lesbarheten reduseres

stort
negativt

ødelegge kulturminner eller
lesbarheten

stor positiv

i stor grad styrke

middels
positiv

Styrke

lite eller
intet

stort sett ikke endre

middels
negativt

svekke/redusere

stort
negativt

bryte/ødelegge

Tilgjengelig kildemateriale er
gjennomgått, ved søk i databasene til
Dokumentasjonsprosjektet
(www.dokpro.uio.no) og
Riksantikvarens database
Askeladden.
Nyere tids kulturminner
Viktigst har vært:
SEFRAK-registeret.
Øyestad bygdebok, gardshistorien
bind 1, 2 3,
Matrikkelutkastet av 1950
(www.dokpro.uio.no)
og "Jerngruvedrift i Arendalsfeltet".
Hefte fra Økomuseum Skagerak.
Dertil bygger særlig beskrivelsen av
gruveminnene på "Kommunedelplan
Bråstad-Stoa-Selde. Arendal
kommune. Scenarier for arealbruk.
Juni 2008".
Egenregistrering
Det er ikke foretatt egenregistrering
eller befaring for temaet
kulturminner. Vurderingen har vært
at kulturminner i dette prosjektet i
stor grad har lokaliteter som
samsvarer geografisk med andre
verdier. Opplysninger om
kulturlandskap bygger i stor grad på
registreringer og vurderinger som er
foretatt under temaene naturmiljø,
landskapsbilde og friluftsliv, foruten
opplysninger hentet fra økonomisk
kartverk og ortofoto.
Influensområde

Herunder historiske kommunikasjonsårer

I tråd med planprogrammet er
influensområdet begrenset til selve
planområdet. Planområdet tangerer
imidlertid en del kulturmiljøer, andre
ligger i nærområdet like inntil
planområdet og kan påvirkes av
tiltak her. Disse er også omtalt i
utredningen.

Innhenting av grunnlagsinformasjon

Fornminner
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5. Naturressurser
Metode

Metodebruken tar utgangspunkt i
metoden som skissert i Statens
vegvesens håndbok 140.
I håndboken 140 er naturressurser definert slik:
Naturressurser er ressurser fra jord, skog
og andre utmarksarealer, fiskebestander i
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster,
berggrunn og mineraler. Temaet
omhandler landbruk, fiske, havbruk,
reindrift, vann, berggrunn og løsmasser
som ressurser.

Tabell 10: Utdrag fra kriterier for verdibedømming av
naturressurser
Verd
i

Utfyllende om kriterier om jordbruk

Jordbruket vil omfatte verdisetting av
landbruket
(landbruksplanen2006),
jordsmonnsbegrensninger, naturgrunnlag for
jordbruk, og potensiell dyrkbar jord i skog og
myr.m
Verdikriterier

Kriteriene for verdivurdering er hentet fra
Håndbok 140 og er gitt i tabell 10. Det er ikke
tatt hensyn til hvilken produksjon det er på
arealene i verdivurderingen. Arealenes egnethet
for landbruksproduksjon har vært det avgjørende, ikke produksjonen et enkelt år.
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L

-

M

-

S

arealer i
kategorien 4-8
poeng, se tabell
11.
arealer i
kategorien 9-15
poeng, se tabell
11.
arealer i
kategorien 1620 poeng, se

-

tabell 11.

Skogbruksområder

-

Områder med løsmasser

Følgende registreringskategorier er lagt til
grunn (fra Håndbok 140):
Jordbruk omfatter driftsformer,
arealtilstand
(fulldyrket/overflatedyrket/beitemark),
driftsforhold (lett-/tungdrevet),
jordtype/jordsmonnkvalitet,
arrondering/ størrelse, utmarksbeite
(omfang og kvalitet).
Skogbruk omfatter type skog og
bonitetsklasse og driftstekniske forhold
(tilgjengelighet)
Løsmasser omfatter type løsmasser,
egnethet og forekomster av
byggeråstoff (sand, grus og leire).

Jordbruksområder

Registreringskategorier

-

Kriterier

-

L

M

-

Skogarealer med lav bonitet

-

Skogarealer med middels
bonitet og vanskelige
driftsforhold

-

Større skogarealer med
mid¬dels bonitet og gode
drifts¬forhold

-

Skogarealer med høy bonitet og
vanlige driftsforhold

-

S

-

Større skogarealer med høy
bonitet og gode driftsforhold.

-

L

-

Små forekomster av nyttbare
løsmasser som er vanlig
forekommende, større
forekomster av dårlig kvalitet

-

M

-

Større forekomster av løsmasser
som er vanlig forekommende og
meget godt egnet til
byggeråstoff (grus/sand/leire)

-

S

-

Store løsmasseforekomster som
er av nasjonal interesset

Tabell 11: Bedømming av verdi for jordbruksarealer.
Vekten i parentesene er forslag til verdi som kan
legges inn ved en samlet beregning ved hjelp av et
GIS-verktøy
Verdi

Liten

Middels

Stor

(4-8)

(9-15)

(16-20)
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ArealOverflatedyrket (1)
Fulldyrket (5)
tilstand
Drifts- Tungbrukt Mindre
Lettbrukt
forhold (1)
lettbrukt (3)
(5)
JordsDårlig
Godt
monns- Uegnet egnet Egnet egnet
(1)
(3)
kvalitet
(2)
(4)
Størrels
Små (1)
e

Middels (3)

Svært
godt
egnet (5)

1.1.1.2

Omfang

Kriterier for vurdering av omfang er vist i tabell
13.
Tabell 13: Kriterier for å vurdere omfang for tema
naturressurser

Store (5)

Ressursgrunnlagets
omfang og/eller kvalitet
og utnyttelsen av det

Omfang
stor positiv
middels
positiv
lite eller intet
middels
negativt
stort negativt

Tiltaket vil:
i stor grad øke
øke
stort sett ikke
endre
redusere
i stor grad
redusere eller
ødelegge

Innsamling av grunnlagsinformasjon

Grunnlagsinformasjon er innhentet fra digitalt
markslagskart (DMK), digitalt eiendomskart
(DEK), Arealisdata, og Arendal kommune

1.1.1.1

Berggrunnskart / løsmasseskart er hentet fra
Norges geologiske undersøkelser, NGU, sin
hjemmeside. De resterende data til temakart er
hentet fra hjemmesiden til Norsk institutt for
skog og landskap
Statistikk er hentet fra SSB.

Figur 12 viser oversikt over driftsforhold for jordbruket
i planområde
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