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1. Sammendrag
Kommunedelplan for Agderparken Nord skal imøtekomme behovet for nye næringsarealer for
industribedrifter i Arendal. Planarbeidet startet opp i 2013, da med et større planområde. Underveis i
planperioden har flere forutsetninger endret seg. I forslaget som nå fremmes er området som var tiltenkt
høyhatighetsbane og «stasjonsby» tatt ut av planen. Dette området foreslås lagt ut som LNF-område,
slik at det er tilgjengelig dersom forutsetningene skulle endres. Område som var planlagt som framtidig
boligfelt med tilhørende vei er også foreslått tatt ut grunnet nye føringer knyttet til ATP. I foreliggende
forslag er næringsarealet konsentrert i nordlige deler av planområdet med adkomst fra eksisterende
fylkesvei.

2. Bakgrunn og formål
Telemarksforskning har pekt på at Arendal har lav næringsattraktivitet. I snitt er den relative
arbeidsplassveksten i næringslivet 8,5% lavere enn veksten nasjonalt. I Østre Agder har
arbeidsplassnedgangen vært sterkere enn det bransjeeffekten skulle tilsi. Antallet arbeidstakere i
industrien er sterkest redusert. Det er blitt mer enn 1 800 færre arbeidsplasser i industrien siden år 2000,
det er en reduksjon på 30 prosent. I samme periode har Norge som helhet hatt en reduksjon på ca. 11
prosent i industrisysselsettingen.
Et virkemiddel for Arendal kommune til å styrke sin posisjon som en betydelig offentlig aktør for
næringsutvikling på Agder, er å ha tilgjengelige regulerte næringstomter. Agderparken Nord er lagt inn
som prioriterte kommunale innsatser 2017/2018 under pkt 5.3 i næringslivsstrategien for Arendal
kommune, vedtatt i bystyret 22. juni 2017.
Målsettingen med planarbeidet er å sikre gode forhold for industri-virksomhet. Kommunedelplan for
Agderparken Nord legger til rette for et næringsareal på ca 500 daa som ligger strategisk til med kort
vei til E18 og i nærhet til eksisterende plasskrevende industri. Arealene er tiltenkt næring innen
bransjene lagervirksomhet, engros- og transportfirma, håndverksbedrifter og industri.
Planområdetsavgrensning går langs FV 42 – Frolandsveien og ned til Daletjenn. Herifra følges
jernbanesporene til Øvre Sagvann for deretter å gå rett nord gjennom Blokken, krysse fv. 175 og følge
åskammen på Maurefjell nordover til fv. 42 (se markering i rødt i kartet under).
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3. Planprosessen
Agderparken Vest
Planarbeid har pågått i området over flere år. Arbeidet startet i sin tid med kommunedelplan for BråstadStoa-Selde. Denne planen omfattet, i tillegg til planområdet som nå behandles, også større områder sør
for jernbanen. Oppstartsmøte for dette planarbeidet ble holdt 9. januar 2008. I løpet av 2008 ble det
gjennomført forarbeid til planarbeidet. 2. april 2009 ble det formelt varslet oppstart av planarbeid og
høring av planprogram. Gjennom prosessen skiftet kommunedelplanen navn, og planprogrammet til
Agderparken Vest ble fastsatt 09.12.09.
Arbeidet med kommunedelplan for Agderparken Vest resulterte ikke i et forslag som kom ut til offentlig
ettersyn. I stedet ble byggeområdene i det ubehandlede planforslaget lagt inn i kommuneplanens
arealdel 2011-2021.
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Agderparken Nord
Det ble kunngjort oppstart av områdeplan med høring av planprogram den 22.1.2013 med frist for
innspill den 8.3.2013. Hovedhensikten var da å legge til rette for etablering av næring, industri, lager og
kontor, sikre grønne korridorer og videreføre friluftsområder, legge til rette for boligetablering og å
avsette korridor for fremtidig høyhastighetsbane. Det var også ønske om å utvikle området langs banen
i et stasjonsbykonsept med høy utnyttelse og urban kvalitet.
Planområdet var betydelig redusert fra planområdet til Agderparken Vest, da alt areal sør for jernbanen
var utelatt.

Området som ble varslet i 2013
Etter varsel om oppstart og høring av planprogrammet ble plantypen endret fra områdeplan til
kommunedelplan. Dette delvis pga. krav om arkeologiske utgravinger som reguleringsplan som
plantype utløste.
Planprogrammet for kommundelplan for Agderparken Nord ble fastsatt av kommuneplanutvalget i møte
18.11.15, sak 198/15.

Nytt i 2018-forslaget
I løpet av prosessen fra fastsetting av planprogram og frem til d.d. har noen av forutsetningene i planen
endret seg. Planforslaget av 2018 har derfor blitt jusert tilsvarende. Krav til utredninger er også endret
som følge av endringer i plankartet.
Areal som var avsatt til høyhastighetsbane og tilhørende stasjonsby er tatt ut da det er for mye
usikkerhet knyttet til denne etableringen på det nåværende tidspunkt. Det må imidlertid sikres en åpen
korridor for eventuelt fremtidig behov. Det aktuelle området er derfor satt av til LNF-område. I tilknytning
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til stasjonsby var det tidligere tenkt etablert et konsentrert utbyggingsområde med blandede formål.
Dette området med funksjonsblanding faller ut av forslaget sammen med stasjonsbyen.
I forbindelse med ATP-arbeidet har det vært stort fokus på hvor ulike typer næring bør lokaliseres. Dette
har blitt konkretisert gjennom ABC-tanken. Bedrifter med mange ansatte og/eller mange besøkende (Aområder) bør legges sentralt med gode muligheter for å komme dit med kollektiv, gange eller sykkel.
Motsatt kan bedrifter med få ansatte og/eller besøkende legges på arealer med mindre gode
forbindelseslinjer. Agderparken Nord er ut fra beliggenhet og kollektivdekning et C-område.
Næringsområdet vil derfor tilpasses industri-virksomheter, og det vil ikke være aktuelt med utbygging
av forretninger og rene kontor-virksomheter.
Boligområdet som opprinnelig var tenkt inn i kommunedelplanen ved Haugåsen er tatt ut. Fylkesmannen
fremmet i 2011 innsigelse til deler av arealene som da var foreslått som utbyggingsformål i forslag til
kommuneplan, deriblant byggeformål på Haugåsen. Av denne grunn ble det holdt et møte med
Fylkesmannen 19.01.18 der dette området var tema. Fylkemannen har ikke endret sin vurdering fra
2011. De anser Haugåsen som et viktig område for friluftsliv og biologisk mangfold. Det vises også til at
det siden 2011 har blitt skjerpet krav til vurdering av klima / ATP, og at utbygging til boliger derfor er lite
aktuelt. Da hovedformålet med kommunedelplanen er næringsarealet, er boligområdet tatt ut av
planforslaget.

4. Gjeldende planstatus og overordnede rammer
Nasjonale mål
Overordnede politiske mål omtalt i stortingsmeldinger, handlingsplaner, direktiver og konvensjoner skal
legges til grunn ved planleggingen. Dette gjelder blant annet mål om redusert klimautslipp, redusert
transportbehov, estetiske hensyn til landskapet, muligheter for friluftsliv for alle, sikring av biologisk
mangfold, sikring av et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer, redusert omdisponering
av de mest verdifulle jordbruksressursene, tilgjengelighet for alle mv.

Forskrift om konsekvensutredninger
Da planen ble varslet i 2013 skal kommunedelplanen for Agderparken Nord vurderes i forhold til forskrift
om konsekvensutredninger fra 2009. Forslaget er omfattet av forskriftens kap. 2, § 2, bokstav c)
«kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål».
Konsekvensutredningen skal være tilpasset plannivået og være relevant i forhold til de beslutningene
som tas. Utredningene til kommuneplan / kommunedelplan skal gjøres på et overordnet nivå.
Arealbruk innenfor planområdet er i all hovedsak avklart gjennom kommuneplanens arealdel. I forslaget
foreslås et mindre område i nordvest omgjort fra LNFR til næring. Samtidig foreslås et større areal
omgjort fra næring til LNF.
Den foreliggende konsekvensutredningen bygger på den omfattende konsekvensutredningen som ble
gjort i forbindelse med kommundelplan for Stoa – Bråstad – Selde.

Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder
Målet med den regionale planen er å legge til rette for attraktive, miljøvennlige, by- og tettstedssentra
med et bredt utvalg av forretninger, i tillegg til viktige funksjoner som møtested, offentlige kontorer og et
godt og variert boligtilbud. Det er også et mål å unngå en utvikling som fører til unødvendig spredning
av handelsvirksomhet og økt bilavhengighet.
Stoa er definert som regionalt handelsområde. Handelsområdet er definert i et eget kartvedlegg. Utover
dette åpner ikke kjøpesenterplanen for større etableringer av forretningsareal utenfor sentrumssonen.
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Planområdet for kommunedelplan for Agderparken Nord ligger utenfor det definerte handelseområdet,
og det er derfor ikke tiltenkt forretninger.

Areal- og transportplan for Arendalsregionen
I arbeidet som gjøres i forbindelse med areal- og transportplanen er ABC-metoden innført, dvs. at
næringsareal sorteres i A, B og C-områder. A-områder er arbeidsintensive arbeidsplasser slik som
kontor eller forretninger som tiltrekker seg et stort antall besøkende. C-områdene er typiske
industriområder der det er få arbeidsplasser per m 2 og lite besøk.
Omsatt til Arendal bør besøksintensive virksomheter med lavt transportbehov ligge i sentrum, slik som
Sørlandets kunnskapshavn som er etablert i Barbu. Maritime næringer bør ligge ved sjøen, ikke
nødvendigvis fordi de er avhengig av det produksjonsmessig, men tradisjonelt har de ligget her og det
anses som et markedsmessig poeng.
På Stoa er det aktuelt med lettere produksjonsindustri, for eksempel knyttet til fritidsbåter som det
allerede er mye virksomheter rundt, mekanisk industri, lager og distribusjon for handel,
entreprenørvirksomhet, godstransport knyttet til jernbanen og tyngre produksjonsvirksomhet.

Kommuneplanen
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig næringsområde, eksisterende bolig,
eksisterende tjenesteyting, grønnstruktur og LNF-område. Vannene er avsatt til bruk og vern av sjø,
vassdrag og strandsone. Deler av arealet i sørøst er vist med hensynssone reguleringsplan styrer
arealbruken (hvitt område). Hele området er båndlagt for regulering. Deler av området i syd er vist som
fareområde (gruver).
I kommuneplanens arealdel er det knyttet følgende bestemmelser til området:
Agderparken vest. Videre planarbeid skal sørge for:
-

Ivaretagelse av kantvegetasjonen langs vann jfr. vannressurslovens § 11
Supplerende kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold, herunder eventuelle
trekkveier for vilt, jf. naturmangfoldloven § 8 (kunnskapsgrunnlaget).
Vurdering av samlet belastning, jf. naturmangfoldloven § 10
Vurderinger av og forslag til forebyggende og avbøtende tiltak ved konflikter med naturmiljø,
herunder vannkvalitet, og friluftsliv.
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2013-2023

Under kommuneplanens samfunnsdel er det i utviklingsstrategien fastsatt et delmål om å gjøre Arendal
attraktiv for næringslivet. Ut fra dette ønsker kommunen å arbeide for å sikre gode konkurransevilkår for
næringslivet, samt å bidra til at nye områder tilrettelegges for næringslivet for å skape grunnlag for vekst
og nyskapning.
Under hovedmål vekst og verdiskapning er det et delmål å tilby konkurransedyktige næringsarealer for
eksisterende næringsliv og for tilflytnng av nye bedrifter.
Med perspektiv på klimautfordringer og folkehelse er utvikling av lavutslippssamfunnet et overordnet
mål for arealbruken i kommunen. For å redusere transportbehovet må vi ikke sløse med areal, bygge
tettere, samle senterfunksjoner og boliger, ikke spre utbyggingsområder og transformere areal.

Næringsarealstrategi for Arendal kommune 2017-2030
Agderparken Nord er listet som et kommunalt C-område i strategien. Det er regnet som å ha dårlig
kollektivdekning og god biltilgjengelighet. For C-bedrifter er det med anslått en vekst på 900
arbeidsplasser i plan-perioden og med det beregnet et behov på 600 daa med næringsareal. Det
vurderes i denne strategien at det er tilstrekkelig C-areal avsatt i gjeldende kommuneplan. Ferdigstillelse
av kommunedelplan for Agderparken Nord er satt som en prioritert oppgave 2017/2018.
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Gjeldende reguleringsplaner
Forslag til kommunedelplan berører fem vedtatte reguleringsplanen.


Reguleringsplan for Seljåsen, vedtatt 10.05.93, ligger i hovedsak på nordsiden av
Frolandsveien. Inn mot planområdet reguleres en overgang mot Bråstad skole.



Reguleringsplan for Seljåsen boligområde, vedtatt 27.10.16, overlapper i stor grad den gamle
reguleringsplanen for Seljåsen. Her reguleres også ny kryssløsning ved Haugåsdalstjenn.



Reguleringsplan for Myra-Bråstad, vedtatt 30.11.82, regulerer Frolandsveien.



Reguleringsplan for Haugåsdalen, vedtatt 14.06.90, regulerer området syd for
Haugåsdalstjenn til jordbruk, arealer nord for Daletjenn til eksisterende og ny boligbebyggelse
og arealer sør for Daletjenn til industri, forretning og kontor.



Reguleringsplan for kryss fv. 42 / fv. 176 Stoa, vedtatt 26.08.10, omfatter rundkjøringen nord
for Daletjenn.

Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner. Svart strek viser avgrensning av kommunedelplanen.
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5. Innkomne merknader med kommentarer
I høringsperoden kom det inn 11 merknader.
Fylkesmannen i Aust-Agder, brev datert 04.02.13
1. Viser til at den store utfordringen i saken er hvor stort areal som vil være nødvendig å sikre til
høyhastighetsbane og hvordan man kan utvikle «stasjonsby» i tilknytning til denne. Fylkesmannen
er positiv til høy utnyttelsesgrad og funksjonsblanding.
2. Det forutsettes at regional plan for senterstruktur og handel legges til grunn for arbeidet.
3. Viser til at det på de utbygde områdene på Stoa ikke er lagt til rette for myke trafikkanter. Store åpne
parkeringsplasser, stor avstand mellom bygninger og mangel på sikre ferdselsårer bidrar til dette.
Fylkesmannnen ber kommunen ha fokus på dette i planarbeidet.
4. Kommunen må sikre grønnstrukturen i området. De små vannene er populære for befolkningen.
5. Fylkesmannen ber om at det bygges kompakt og med høy utnyttelse. Det bør finnes alternative
løsninger for parkering enn store åpne plasser som er lite arealeffektive. I tilknytning til eventuelt
stasjon for høyhastighetsbane bør det planlegges et park-and-ride område.
6. Det vises til vannforskriften og EU’s vannrammedirektiv. Det er flere mindre vann og bekker innenfor
planområdet og disse må sikres slik at vannkvaliteten ikke forringes. Påvirkes vannene og bekkene
av utbyggingen må forurenser påregne i å bidra i arbeid for å nå vannforskriftens målsetting.
7. Det vises for øvrig til innsigelsen som ble fremmet i 2011 til revisjon av kommuneplanens arealdel.
Kommentar:
1. Høyhastighetsbane og stasjonsby er ikke lenger med i forslaget til kommunedelplan.
2. Næringsområdet er tenkt som et industriområde, og ikke til forretninger.
3. Kommunedelplanen er en overordnet plan og har ikke tegnet opp de konkrete løsningene, men
det er satt krav til reguleringsplanen om at det skal finnes sikre løsninger for gående og
syklende.
4. Vannene er satt av med en god grønn buffer. Eksisterende stinett inn fra Bråstad skole blir ikke
berørt av utbyggingen.
5. Kommunedelplanen holder seg på et overordnet nivå, og tar ikke opp utnyttelsesgrad og
parkeringsnormer. Innspillet tas med videre i kommende reguleringsplaner til området.
6. Det planlegges ikke utbygging ned mot vannene. De vikigste vannene ut fra kartleggingen er
markert med egne hensynssoner for naturmiljø. Mot bekken mellom de to vannene er det holdt
en avstand på 20 meter til utbyggingsområder. Det er også satt bestemmelser om at overvannet
skal håndteres internt i næringsområdet, slik at det ikke skal oppstå uheldig avrenning mot
vannene.
7. Tas til orientering. Planforslaget er godt innenfor det som var innsigelsen i 2011.

Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 21.02.13
1. Planseksjonen ønsker at planbeskrivelsen belyses og drøfter hvilke virkninger planforslaget vil ha
for å fremme bærekraftig utvikling, universell utforming, barn og unges oppvekstvilkår, estetisk
utforming av omgivelsene, sikre kvaliteter i landskapet og verne verdifulle landskap og kulturmiljø,
legger til rette for verdiskapning og næringsutvikling, god forming av bygde omgivelser, gode
bomiljø, gode oppvekst- og levekår, samt klimahensyn.
2. Seksjon for kulturminnevern minner om at det ved regulering vil være plikt om å foreta arkeologiske
undersøkelser i området. Plikten vil falle bort ved valg av kommunedelplan som plantype.
3. Av kulturminner fra etterreformatorisk tid som ligger innenfor eller grenser til planområdet vil
kulturminnevernseksjonen peke på Bråstad gård, der deler av bebyggelsen er fra tidlig 1800-tallet,
Bråstad skole, oppført i 1872, nå nedlagt som skole, og Bråstad gruver (anlegget utgjør en av de
største og viktigste gruveområdene i distriktet).
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Kommentar:
1. Tas til orientering. Planbeskrivelsen omtaler aktuelle tema.
2. Planen fremmes nå som en kommundelplan, ikke områdeplan. Undersøkelsen må foretas i
senere reguleringer.
3. Det er gjort en konsekvensutredning på tema kulturminner og kulturmiljøer innenfor området.
Aktuelle områder er markert med hensynssone kulturmiljø.

Statens Vegvesen, brev datert 13.03.13
Aust-Agder fylkeskommune vedtok 26.02.13 retningslinjer for behandling av avkjørsels- og
byggegrensesaker, noe som innebærer at de generelle byggegrensene langs fv. 171 og fv.175 er 30
meter, og 50 meter langs fv.42. Viser ellers til tidligere merknader i sitt brev av 19.06.09 og ber
kommunen i den videre planleggingen sette forkus på forholdene til myke trafikanter. Anbefaler at det
settes rekkefølgebestemmelser i planen som sikrer disse forholdene.
Kommentar:
Planen har endret form siden merknaden og legger nå i hovedsak opp til næring og LNF-områder.
Kommunedelplanen er på overordnet nivå og fastsetter ikke byggegrenser. Innspillet tas med videre
til reguleringsplanarbeidet. Med tanke på myke trafikanter er det satt krav til reguleringsplanen at
det skal finnes gode løsninger for gående og syklende.

Norges vassdrags- og energidirektorat, e-post sendt 12.03.13
I planprogrammet ser vi at det er oppmerksomhet knyttet til at vassdragene og bevissthet på at deler av
området er en del av det vernede vassdragsområdet Lilleelva. Det er viktig i planleggingen av nye
områder at vassdragene og vannveiene tas hensyn til. NVE anbefaler åpne løsninger for vassdrag og
overvann. Åpne systemer er lettere å kontrollere og vedlikeholde, og videre er vannets
selvrensningsevne bedre i en åpen løsning fremfor en lukket løsning. Kulverter, stikkrenner og
bekkelukkinger er sårbare punkt. Det bør vurderes hvilke områder som blir oversvømt dersom slike
kulverter og bekkelukkinger går tett. Det bør videre lages en alternativ flomvei som leder vannet tilbake
i bekken/elva igjen.
Kommentar:
Det er tatt hensyn til vassdragene ved å avsette områder inntil vannene til grønne formål. Det er
også satt krav til kommende reguleringsplan om hvordan overvannet skal håndteres.

Agder Energi Nett, brev datert 12.02.13
Gjennom deler av planområdet har Agder Energi Nett AS høyspent og lavspentlinjer som må
hensyntaes i det videre planarbeidet. Sender med kart som viser linjer og kabelnettet i området.
Kommentar:
Høyspent og lavspentlinjer er markert med egne hensynssoner/faresoner.

Jernbaneverket, brev datert 04.03.13
1. Ser det som interessant at kommunen ønsker å ivareta muligheten for en fremtidig
høyhastighetsbane og godstransport knyttet til jernbanen.
2. Viser til Arendalsbanen med holdeplassen Stoa i søndre del av planområdet. Dette omtales ikke
spesielt.
3. Flere store utbygde flater fører til større mengder overvann som må ledes bort. For
Jernbaneverket er det svært viktig at ikke drenssystemet blir overbelastet da det kan føre til
ustabilitet for jernbaneinfrastrukturen.
Kommentar:
1. Areal for høyhastighetsbane og jernbane er i det foreliggende forslaget tatt ut. Merknader i
forhold til dette er ikke lenger relevant for forslaget.
2. Det planlegges ikke endringer i eksisterende jernbanelinje og stasjon.
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3. Det er satt krav til at overvann skal håndteres lokalt innenfor næringsområdet og at
løsninger skal utredes i reguleringsplanen.

Østre Agder Brannvesen, e-post sendt 26.02.13
Har ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeidet
Kommentar:
Tatt til orientering

Rådet for funskjonshemmede,e-post sendt 08.03.13
Universell utforming er tatt med i planprogrammet (ref. punkt 1.4.2.5) og har ingen merknader til
forslaget.
Kommentar:
Tatt til orientering.

Gunhild Hågensli, brev datert 11.02.13
Hågenslien er eier av gnr/bnr 445/1. Hun viser til eksisterende overvannsproblematikk i forbindelse med
utbygging på Stoa og bekk mellom hennes eiendom og Kiwi og Byggmakker. Hågenslien er bekymret
for overvannshåndtering ved ytterligere utbygging og ønsker å minne om erstatningsansvar om hennes
eiendom skulle bli oversvømmet som resultat av utbygging og manglende overvannshåndtering.
Kommentar:
Det er satt krav til at overvann skal håndteres lokalt innenfor næringsområdet og at løsninger skal
utredes i reguleringsplanen. Det forventes derfor ikke en forverring av eksisterende problemer.

Eirik Sætra, grunneier, brev datert 04.03.13
Er innforstått med at deler av eiendommen, gnr. 445 bnr.4 ”Slottet”, omfattes av forslaget og utvikles til
boligformål. Ønsker en romslig avgrensning for å kunne utnytte og realisere boligpotensialet. Forutsetter
at gårdsbebyggelsen med hage/plenarealer blir skjermet. Slottet har vannreservoar i ”Slottetjenna”, med
pumpehus i aktiv bruk, beliggende ved vannet. Dette området er inkludert i ”gårdsbebyggelse”.
Kommentar:
Grunnet endrede forutsetninger for planarbeidet siden 2013 er byggeområdet for bolig tatt ut i
foreliggende forslag. Eiendommen med gårdsbebyggelse avsettes til LNF.

Terje Espeland, grunneier, brev datert 08.03.13
Opplyser om at størstedelen av det planområdet som er varslet er Espelands eiendom, som er
bestående av skog. Hadde ønsket at eiendommen forble uendret, men ser at kommunen har et stort
behov for arealer til nærings- og boligformål for videre utvikling i Stoa-området. Ber om at
byggeområdene planlegges med en høy utnyttelsesgrad slik at en lengst mulig slipper å ta i bruk nye
områder. I tillegg ber Espeland om at randsoner/friluftsområder gjøres minst mulige da slike områder
svært sjeldent lar seg utnytte i skogbrukssammenheng.
Kommentar:
Kommunedelplanen avsetter det meste av arealet på Maurefjell til næringsområde. Her er det kun
en mindre grønn buffer mot vest av hensyn til vassdrag og landskap. Sørover fra Bråstad skole
avsettes området til LNF-formål, og vil kunne driftes som skogsområde lik dagens situasjon.

12

6. Planområdet – beskrivelse av eksisterende forhold
Planområdet ligger nordøst for Stoa. Området omfatter i all hovedsak ubebygde skogsområder. Av
infrastruktur går Bråstadlina gjennom planområdet. I nord ligger Frolandsveien og i sør ligger jernbanen.
Planområdet omfatter også flere mindre vann.
Langs Frolandsveien ligger det noe eldre bebyggelse, blant annet ligger her tidligere Bråstad skole som
nå benyttes som barnehage. I tilknytning til dette området er det også en grusbane/fotballbane. Mot
Daletjenn er området spredt utbygd som boligområde. Inn veien mot Blokken ligger det noen spredte
enkelthus.
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7. Beskrivelse av planforslaget
Planens avgrensning og formål
Planområdetsavgrensning går langs FV 42 – Frolandsveien og ned til Daletjenn. Herifra følges
jernbanesporene til Øvre Sagvann for deretter å gå rett nord gjennom Blokken, krysse fv. 175 og følge
åskammen på Maurefjell nordover til fv. 42. Planen omfatter et område på 1759 daa.

Forslag til plankart
Arealtabell
Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse (B)
Næring (N)
Offentlig eller privat tjenesteyting
Sum areal denne kategori

Areal (daa)
49,7
484,1
4,9
538,8

Samferdsel og teknisk infrastruktur
Bane
Veg
Sum areal denne kategori

Areal (daa)
12,4
53,8
66,2

Landbruks- natur- og friluftsformål
LNFR areal

Areal (daa)
1059

Bruk og vern av sjø og vassdrag
Bruk og vern av sjø og vassdrag

Areal (daa)
96

Totalt areal

1759
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Kartet under viser forholdet mellom forslag til kommunedelplan for Agderparken og kommuneplanens
arealdel. Fargene viser formålene i kommuneplanens arealdel, mens de svarte linjene viser
avgrensningene av formål og hensynssoner i forslaget til kommundelplan. Som en ser er avgrensningen
utvidet med et mindre område i vest, dette for å følge eksisterende eiendomsgrenser.

Næringsarealer
I nordvestre deler av planområdet foreslås det nye næringsareal. Området er tenkt benyttet til industri,
og ikke forretning eller rene kontor-bedrifter. Da kommunedelplanen er på et overordnet nivå er det ikke
foreslått høyder, utnyttelsesgrad eller byggegrenser. Det er likevel lagt føringer for videre planarbeid.
Blant disse skal overvann utredes. Området drenerer ut mot Stoa, der det fra før er problemer knyttet til
overvann. Det er derfor ikke ønskelig å belaste dette systemet ytterligere. Videre er det lagt føringer for
å sikre interessene til myke trafikanter.

Eksisterende boliger
I nord settes boligene i Frolandsveien 311, 323 og 327 av til eksisterende boligområde. Tilsvarende
gjøres for boligene i Slotteveien. For områdene ved Daletjenn tas hele boligområdet som vist i gjeldende
reguleringsplan inn som eksisterende boligområde. Bestemmelsene om plankrav er tilsvarende de for
kommuneplanens arealdel 2013, dvs. at det kan bygges to nye hus uten krav om egen detaljregulering.
Mulighetene for nybygg begrenses mot vannet av bestemmelsene som angir byggegrensa mot
Daletjenn til 50 meter.
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Tjenesteyting
I nord settes tidligere Bråstad skole, som nå driftes som barnehage, av til eksisterende offentlig eller
privat tjenesteyting. Bestemmelsene om plankrav er knyttet til nyetableringer, slik at dagens bygg kan
utbedres ved behov uten av det skal være behov for en egen detaljregulering.

Fareområder
Eksisterende høyspentledninger er vist med hensynssone fare. Det er også knyttet bestemmelser til
områdene. Fareområdet går i hovedsak i LNF-områder, men går i sør i kanten av det eksisterende
boligområdet.

Naturmiljø
De viktigste områdene som vist i utredningsarbeidet er markert med hensynssone naturmiljø. Disse
omfatter vannene Soletjenn, Haugåsdalstjenn og Bergtjenn, skogsområdet på Haugåsen,
kulturlandskap nord for Slottetjenn og et mindre område ved Blokkeheia som er kartlagt i forbindelse
med miljøregistrering i skog (MiS).

Kulturmiljø
Tidligere gruver innenfor områder er markert med hensynssone kulturmiljø. Områdene ligger sør i
planområdet, mot jernbanen. Hensynssone kulturmiljø omfatter også gamle Bråstad skole, husene ved
Blokken og Slottet.

8. Konsekvenser av forslaget
Tema for konsekvensutredningen fremgår av planprogram fastsatt i 2015. Utredningen under baseres
på konsekvensutredningen utarbeidet av Multiconsult i 2010 til planarbeidet for Agderparken Vest.
Utredningen omfatter i utgangspunktet derfor et større planområde, men er i dette dokumentet forsøkt
tilpasset det reduserte planområdet og endringer i forslåtte byggeområder.

Nærmiljø og friluftsliv
Dagens situasjon – Verdier
I det pågående ATP-arbeidet er det gjennomført en kartlegging av de mest benyttede friluftsområdene
i kommunen og gitt en verdisetting på svært viktige områder og viktige områder. Under ses de svært
viktige områdene som mørkegrønne og de viktige som lysere grønne. De viktigste områdene for
friluftsliv, målt i forhold til bruksfrekvens av mange, ligger utenfor planområdet; øst for FV 42 og nordover
mot Myra og Granestua, samt Sørsvann og Solborg/Åsbieskogen (mørkegrønne områder i kartet
under).
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Planområdet er markert med rød ring. Med utgangspunkt i kartleggingen av svært viktige og viktige
friluftsområder er det kun de østligste delene av planområdet som er registrert. Det betyr ikke at
områdene vest for Bråstadlina er uviktige, men de har mer lokal verdi. Viktige friluftsområder som er
registrert er på de sørøstligste delene av planområdet; mellom veiene Bråstadlina og FV 42
Frolandsveien. Det er naturlig; disse områdene ligger nærmest befolkningskonsentrasjonene og har de
mest attraktive terreng- og landskapsrommene med tjern og stier. Blant annet er Soletjenn et viktig
område sommer som vinter. Om vinteren er det skøyteis og samling rundt bålbrenning her.
Planen legger for det meste opp til nye byggeområder vest for Bråstadlina; områder som er i mindre
bruk enn de østlige. Men det er også foreslått utbyggingsområder i nordlige deler på østsiden av
Bråstadlina; opp mot Frolandsveien og gamle Bråstad skole.
I 2010 ble det gjennomført en spørreundersøkelse til lag og foreninger omkring planområdet, som
idrettslag, velforeninger, speiderforeninger, historielag m.v. I tillegg gikk undersøkelsen ut til skoler og
barnehager som ligger i nærheten. Til sammen ble undersøkelsen sendt ut i 50 eksemplarer, og det
kom inn 19 svar. Av de som bor i nærheten framkom at delområdet Blokkeheia-Haugåsen-Maurefjell er
det mest brukte området. 53% av de som har svart oppgir at dette området brukes minst en gang pr
måned. Deretter kommer områdene Åsbieskogen, Sørsvann og nedre del av Lilleelvvassdraget.
Høyheia (området mellom Stampefoss og Sørsvann) og lysløypa i området rundt Lunderød idrettspark
er også mye brukte områder. Alle disse områdene kan karakteriseres som nærturområder.
Fra boligområdene på Myra er det gang- og sykkelveier og undergang under FV 42 mot friluftsområdene
i planen for Agderparken nord.
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Gang- og sykkelveg og undergang under rv. 42 ved Østensbulia

Bergtjenn og kulturlandskapet ved Blokken nord for Bergtjenn

Blokkeheia
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 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 et område som er svært mye brukt av beboere i
nærområdene. Delområdet har mange kvaliteter som nærturområde. Delområdet vurderes å ha middels
verdi.
Liten Middels Stor

Maurefjell
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 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.
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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

Lilleelvvassdraget Stampefoss – Øvre Sagvann
Friluftsområde Lilleelvvassdraget er et vernet vassdrag. Selve vannstrengen ligger rett vest for
planområdet, men nedslagsfeltet strekker seg inn i planområdet og influeres av tiltak som skjer her.
Korridoren langs vassdraget er markert som en viktig grøntkorridor i kommunens grøntstrukturplan og
er registrert som viktig friluftsområde i kartleggingen i ATP-prosjektet. 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.

Stampefoss og Midtre Sagvann

Verdi: Lilleelvvassdraget er et viktig gjennomgående grøntdrag 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 attraktivitet av disse. Delområdet vurderes å ha middels verdi.
Liten Middels Stor
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Samlet verdikart for nærmiljø og friluftsliv
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Konsekvenser
Øst for Bråstadlina (Blokkeheia-Haugåsen-Soletjenn)
Friluftsverdiene blir forringet av at næringsområder avsettes i nordre del. Skogsmarka vil reduseres i
størrelse og næringsområder vil krype nærmere inn på boligene og barnehagen i gamle Bråstad skole,
som også benyttes av andre grupper, som speidere mm. Dette vil være en negativ konsekvens, selv
om det ikke er direkte inngrep.
Opplevelsesverdien av områdene kan bli negativt påvirket i randsonene, både visuelt og gjennom støy
fra aktivitetene som kan komme i de avsatte næringsområdene på Maurefjell/Mauråsen vest for
Bråstadlina. Forbindelsene over mot Mauråsen og Lilleelvkorridoren blir også negativt berørt. Det kan
sikres forbindelser, men de vil måtte gå i korridorer i mellom næringsområder og og gi en helt annen
friluftsopplevelse.
Omfang og konsekvens: Omfanget vurderes som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el.

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha middels til stor negativ konsekvens (- -/- - -) for delområdet øst for Bråstadlina
(Blokkeheia-Haugåsen-Soletjenn)

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
intet

el.

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha stor negativ konsekvens (- - -) for delområdet Maurefjell.

Lilleelvvassdraget Stampefoss-Øvre Sagvann
Buffersonen som avsettes som LNF 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.
Omfang og konsekvens: Omfanget er intet
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el.

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha ingen konsekvens (0) for delområdet.

Oppsummering
Når større sammenhengende naturområder blir bygd ned vil konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv
bli negative. Mulighetene for lengre turer blir borte, eller annerledes, siden folk må gå gjennom bebygde
områder for å komme til de større friluftsområdene omkring. Oppstykkingen av natur oppleves negativt
i friluftssammenheng. Sett i forhold til hvor folk flest bor er de helt nære områdene øst for Bråstadlina
uberørt, men skogen blir ikke stående inntil og støy fra trafikk og aktivitet i næringsområdene kan påvirke
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friluftsopplevelsen negativt. Områdets kvaliteter vil bli forringet av at næringsområder kommer helt innpå
friluftsområdene, estetisk, opplevelsesmessig og kanskje støymessig.
Som helhet vurderes konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv til middels negativ konsekvens. Planen
legger opp til utbyggingsområder først og fremst vest for Bråstadlina, områder som er i mindre bruk enn
andre. De største negative konsekvensene er knyttet til inngrep nært inntil Bråstadhuset og
Maurefjell/åsen.

Landskapsbilde
Dagens situasjon - Verdier
Planområdet er for det meste ubebygd og er et typisk landskap for regionen, med kupert terreng og tett
blandingsskog, blandet med mindre åpne landskapsrom, en del myrområder og landskapsrom rundt
tjern. I tillegg finnes kulturlandskap og rester av kulturlandskap med tilhørende veier og bygninger.
Planområdet begrenses av FV 42 (Frolandsveien) i øst og nord, jernbanelinje i sør og vassdraget Lilleelv
i vest. Midt gjennom området går vegen Bråstadlina, nord-sør. Det er langs denne veien store deler av
planområdet er synlig, enten fra bil eller fra sykkelsetet, hvis en ikke beveger seg inne i selve
naturterrenget. I forhold til hvor flest mennesker opplever planområdet er det fra Fv 42, der Maurefjell
og Haugåsen er markante terrengformasjoner.

I kartskissen over er veier med rødt og jernbane med sort tydelige linjer som omkranser og skjærer
igjennom et kupert landskap. Det er fra disse linjene de fleste opplever planområdet. Soletjenn med
omgivelser markert som et viktig landskapsrom, de høyeste heiene er vist med stjerner og
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bebyggelse/kulturlandskap med grå farge. Det er mest bebyggelse i sørøst mot Daletjenn/Stoa
næringspark. Vest for Maurefjell og høye drag går Lilleelv vassdraget; et varig verna vassdrag, blå
markering. Vassdraget ligger utenfor planområdet, men kan påvirkes av avrenning, hvis nødvendige
tiltak ikke gjøres. Fra bebyggelsen vest for Blokkheia og nordvestover retning Lilleelv/Maurefjell går et
tydelig daldrag, markert med en grønn skygge.

Over er et 3D bilde av planområdet sett ovenifra. Her framgår høydedrag og vann, bebyggelsesområder
og en ser veiene og jernbanelinja som tydelige linjer i landskapet. Det er også tydelig å se daldraget sør
for Maurefjell, som er vist i kartskissen over. Bråstadtjenn og Lilleelv-vassdraget nordover er utenfor
planområdet.

Kartskisse som viser det samme som første kart, høydedrag, landskapsrom, jernbane, veier og Lilleelv.
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Viktige topper
De høyeste toppene er markerte landformer som former landskapets silhuetter. I planområdet er det
Maurefjell, Haugåsen og Blokkeheia. På Maurefjell er det et større høydeparti med skog og myrer.
Området er tett og har begrenset utsikt. Blokkheia har åpen blandingsskog, er godt tilgjengelig og har
bra 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
toppunkter i området er vurdert som områder med middels-stor verdi.
Liten Middels Stor

Landskapsrom
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 eller åpne. Planområdet er typisk for sørlandet med
en mosaikk av små og større landskapsrom. Utenfor planområdet finner vi daldraget langs Lilleelv og
landskapsrommet omkring Bråstadtjenn og videre Sørsvann, som er mer markante enn
landskapsrommene innenfor planområdet.
Verdi: Landskapsrom innenfor planområdet er vurdert som middels til stor verdi. Soletjennområdet
trekker opp.
Liten Middels Stor

Kulturlandskap
I området er det kulturlandskap både som landbrukets kulturlandskap med driftsbygninger og boliger og
kulturlandskap med spredt boligbebyggelse. Tettere bebyggelse ligger på utsiden av planområdet, med
næringsområdet Stoa Vest som svært markant. Landbrukets kulturlandskap har liten verdi i
matproduksjon, men er innholdsrikt på opplevelser. Kulturlandskapsområdene finner vi ved
Haugåsdalen i øst, Slottet/Slotteveien, sør for Soletjenn langs Bråstadlina og mellom Haugåsen og
Blokkeheia.
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.
Verdi: 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
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Innenfor planområdet er det flere små tjenn, med Soletjenn og Haugåsdaltjenn som de største og
Slottetjenn og Bergtjenn som mindre vann. I tillegg er det flere små bekker i området. Sør for
planområdet ligger det større vannet Sørsvann og i vest renner Lilleelv. Med andre ord; tiltak i
planområdet vil berøre flere nedslagsfelt. Det henvises også til tema Naturmiljø.
Verdi: Vannene er som landskapsbilde vurdert som stor verdi.
Liten Middels Stor

Verdikart landskapsbilde - fra utredninger i 2010 (Multiconsult). Planområdet nå ligger nord for
jernbanelinja, men det er interessant å se på landskapsverdiene i en større sammenheng.
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Konsekvenser
Viktige topper
De høyeste toppene er silhuetter i landskapet. Bygging og større terrenginngrep på toppene frarådes.
Planen har byggeområder på Maurefjell som er et av de mer markante terrengformasjonene i området.
Bygging på denne toppen anses i landskapssammenheng og ha stor negativ konsekvens. Da er det tatt
utgangspunkt i at toppen tas ned/eller at det bygges ut på toppen.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el.

Middels
positivt

Stort
positivt

Landskapsrom
Planområdet har mange små lokale landskapsrom som planlagte byggeområder i mindre grad kan
ivareta. Men de viktigste større landskapsrommene er ikke planlagt som byggeområder og således ikke
berørt. Samlet omfang og konsekvens vurderes som middels negativ for landskapsbildet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el.

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 går ikke inn med byggeområder i disse kulturlandskapene, men vil gi et annet
naboskap. Konsekvensen vurderes til å være middels negativ.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el.

Middels
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 stor negativ.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el.

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 middels til stor negativ.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el.

Middels
positivt

Stort
positivt
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Oppsummering
Konsekvensene for landskapsbildet er som helhet vurdert til middels negative. Det er ikke lagt ut
byggeområder i de viktigste landskapsrommene. Det som får størst konsekvenser er evt. utbygging av
de høyeste delene på Maurefjell. Her vil det være store negative konsekvenser for landskapsbildet,
særlig med tanke på at flere vil oppleve inngrepene. Det vil også være negative konsekvenser i forhold
til Soletjenn, dersom det ikke legges inn gode buffere. Det er viktig at utbyggingsområdene har
vegetasjon og grønt mot Soletjenn og Bråstadlina slik at det oppleves bra å oppholde seg ved Soletjenn
også etter en evt utbygging.

Naturmiljø
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.
Hele området som ble varslet til Agderparken Vest er kartlagt av biolog, jf. rapport om biologisk mangfold
utført av Agder naturmuseum og botaniske hage, mars 2008. For nærmere beskrivelse av metodebruk,
se metode vedlegget. I denne konsekvensutredningen omtales kun verdier innenfor nåværende
planområde.

Dagens situasjon - Verdier
Topografi og geologi
Planområdet på Stoa er småkupert og ligger i hovedsak fra 45 til 70 moh. Noen få områder på
Haugåsen, Blokkeheia og Maurefjell ligger mer enn 70 moh. 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.
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Berggrunnskart

Løsmassekart
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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 km 2.
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. Innsjøene i vassdraget ligger på
en 4 km lang strekning med et fall på kun ca. 3 m. Innenfor influensområdet ligger Bråstadvann (36
moh.), Øvre Sagvann (34 moh.), Midtre Sagvann (33,5 moh.) og Nedre Sagvann (33 moh.). I tillegg
utgjør Soletjern (49 moh.) og Bergtjern (46 moh.) 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. Vassdraget har også moderat
næringstilførsel og er lite forurenset.
Vegetasjon: Sagvannene har innslag av frodige takrørbelter og rik svartorsumpskog. Langs
utløpsbekken fra Nedre Sagvann er det mjødurt-dominerte fuktenger. Soletjern er litt myrpreget med
torvstrender/flytetorv. Vannvegetasjonen er ikke undersøkt.
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). 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.
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.
Liten Middels Stor

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 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.
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)
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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.
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.

Haugåsdalstjern og Daletjern

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
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Registrerte naturtypelokaliteter
Planområdet inneholder flere registrerte naturtyper.

Registreringskart naturmiljø

Bråstad øst
Naturtype: Rik edelløvskog (nr. 15 på kart)
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.
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A-område) i naturbase. Det er vektlagt
forekomsten av rik eike(bland)skog som huser en rekke rødlistede sopparter. Bråstad-SagvannSørsvann 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
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Haugåsen
Naturtype: Kalkskog (nr. 11 på kart)
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.
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 (B-område) 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. 14 på kart)
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.
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Samlet verdivurdering naturmiljø
Ut fra verdivurderingen av enkeltlokaliteter er det gjort en sammenfattende verdivurdering for temaet
naturmiljø (se kart under).
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
delområdene Blokkeheia og området fra Slottet og nord til Haugåsdalen.
Utbygde områder har ingen verdi for dette temaet.

Verdikart naturmiljø

Konsekvenser
Lilleelvvassdraget med randsone
Utbyggingsområdene vil ikke berøre delområdet Lilleelva med randsone direkte. Sørlige del av
næringsområdet N3 kommer tett innpå registrert naturtype Bråstad Øst. Utbygging tett inn mot dette
området kan påvirke mikroklimaet negativt for karplanteflora, sopp og lav og medføre forstyrrelser for
dyreliv. Landskapsøkologisk vil områdene her i noe større grad enn før bli avskåret fra de

33

naturområdene som er igjen lenger øst, men virkningen av dette vi trolig være marginal. Korridoren
langs vassdraget bevares. Det forutsettes at det iverksettes tiltak for å hindre avrenning av forurenset
overvann til vassdraget.
Omfang og konsekvens: Omfanget er lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el.

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har liten negativ konsekvens (0/-) for delområdet

Soletjern
Soletjern berøres ikke direkte av planforslaget, men vil bli omgitt av utbyggingsområder på nordre og
østre kant. Randsonen rundt vannet vil bli 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: Dette 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
intet

el.

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har middels negativ konsekvens (– –) for delområdet.

Haugåsdalstjern
Haugåsdalstjern berøres ikke direkte av planforslaget. Områdene rundt er avsatt som LNF-områder, og
selve vannet er vist med hensynssone naturmiljø. Verdiene synes med dette å være ivaretatt.
Omfang og konsekvens: Omfanget vurderes å være intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el.

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har ubetydelig konsekvens (0) for delområdet.

Bergtjern
Som Haugåsdalstjern vil heller ikke Bergtjern berøres direkte av planforslaget. Områdene rundt er avsatt
som LNF-områder, og selve vannet er vist med hensynssone naturmiljø. Verdiene synes med dette å
være ivaretatt.
Omfang og konsekvens: Omfanget vurderes å være intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el.

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har ubetydelig konsekvens (0) for delområdet.

Haugåsen og Slottetjern
Lokaliteten med kalkfuruskog på haugåsen vil ikke bli direkte berørt, heller ikke det registrerte vilttrekket
mot øst. Slottetjern vil ikke påvirkes av planforslaget.
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Omfang og konsekvens: Omfanget vurderes å være intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el.

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har ubetydelig konsekvens (0) 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
intet

el.

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har ubetydelig konsekvens (0) for delområdet.

Daletjern
Daletjern vil ikke bli berørt av planforslaget. Det ligger et eksisterende boligområde tett innpå vannet og
tilførselsbekken til vannet, men her er det satt byggegrenser som hindrer videre påvirkning.
Omfang og konsekvens: Omfanget vurderes å være lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el.

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har liten negativ konsekvens (0/-) for delområdet.

Blokkeheia
Delområdet Blokkeheia vil ikke bli berørt av utbyggingen.
Omfang og konsekvens: Omfanget vurderes å være intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el.

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har ubetydelig konsekvens (0) for delområdet Blokkeheia.

Maurefjell
Maurefjell vil bli sterkt berørt av planforslaget. Størstedelen av området er avsatt til næringsarealer.
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
intet

el.

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget har middels til stor negativ konsekvens (– –/– – –) for delområdet Maurefjell.
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Oppsummering
Planforslaget beslaglegger forholdsvis store naturområder av liten og middels verdi. Soletjern, som har
stor verdi påvirkes også negativt, men i mindre omfang. 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.
For alle utbyggingsområder bør det settes inn bestemmelser om at alt overvann skal håndteres lokalt
slik at det ikke oppstår avrenning med risiko for forurensning mot de sårbare vannene. Mot selve
vannstrengene må det settes av størst mulig grønn buffer med naturlig vegetasjon.

Kulturmiljø
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).

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.
Bjorbekk ble kirke- og kommunesenter i siste halvdel av 1800-tallet. Her står Bjorbekk kirke fra 1884.
Kommunelokalet, som også ble satt opp her om lag på samme tid, er revet. I området er det 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.
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Kart som viser de ulike kulturminnene som beskrives, som vi ser er ingen av disse innenfor det som
foreslås til byggeområde.

Fornminner
Innen selve planområdet er det ikke kjente lokaliteter med automatisk fredete kulturminner jf.
Riksantikvarens database Askeladden. Det er imidlertid flere registreringer i nærområdet, i god
spredning rundt hele planområdet, dels i randsonen. Registreringene og funnene forteller om bosetting
og aktiviteter fra ulike perioder i forhistorisk tid. Funnene indikerer at det er potensiale for å gjøre
ytterligere funn av automatisk fredete kulturminner også i planområdet. Arkeologiske undersøkelser må
høyst sannsynlig foretas i en reguleringsprosess.
Aktivitetene med gruvedrift og plassbebyggelse kan ha fjernet spor. Noen av plassene har vært fraflyttet
siden 1800-tallet. Som gammelt utmarksområde for sentrale, eldre gårder vil også spor etter den eldste
utmarksbruken være aktuell.

Geologiske forutsetninger
Planområdet er småkupert og ligger fra 35 til 70 moh. Etter siste istid var dette et kystlandskap med
mange øyer. En GIS-analyse 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.
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.

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 samt
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jernverksdriften. Gjennom nær 300 år la de rike malmforekomstene 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 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 og Bråstad gruver er de eneste som var i drift etter 1900.
Malmen de leverte var av svært høy kvalitet, men den lå dypt og kostnadene ble med tiden for store til
at driften var lønnsom. Bråstad gruver innstilte driften som siste i 1975.
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
gneiser 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 parallelt 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.
Det er registrert 361 gruveobjekter (gruver, stoller, skjerp o.l.) i 23 områder innenfor 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.

Bråstad gruver
Fritzø jernverk 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 1916-21 ved
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.
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Gruveområdene i Arendal kommune. Bråstad gruver er lokalitet 9.

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. Hovedinformanten er John Laulo fra Stoa, som har vært stiger i Bråstad Gruver og bergmester
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.
Bråstad Gruver er 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 gruver. Sirklene er plassert for å synliggjøre gruveobjektene. Markeringene 110.2 er innenfor planområdet. Stjerne markerer hestevandring.

Av de faste kulturminnene over bakkenivå er det meste borte. De fleste berghalder ble brukt som veifyll
eller kjørt i pukkverk, mange hestevandringer 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, Hvalfisk og Lille
Langgruve. I tillegg finnes her noen mindre skjerp.

Oversikt over detaljer ved gruveobjektene på Bråstad, mellom Bergkjenn og Slottekjenn.
Nr.

Gruve

Type

Lengde

Bredde

1,1

Katte / Kjette

synk

11

2,1

Katte / Kjette

synk

3,1

Østre Sugge / Zugge

4,1

Vestre Sugge / Zugge

Dybde

Vannfylt

Tilstand

7

ja

Mye søppel

15

1

ja

Gjenfylt, litt søppel

synk

40

3

nei

Litt søppel

synk

20

2

ja

Åpen

5,1

skjerp

9

1

nei

Åpen

6,1

skjerp

4

1

ja

Åpen

25

40

7,1

Tre Brødre
Brødre

/

Tvende synk

8

2

ja

Åpen

8,1

Tre Brødre
Brødre

/

Tvende 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

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.
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, i
sammenheng med de mange restene av husmannsplasser i området og med rester av eldre
ferdselsstrukturer. Tilstanden er sterkt vekslende, og dagens kommunikasjonsårer med Arendalsbanen
og veger splitter miljøet. Totalvurderingen blir derfor middels til stor verdi.
Liten

Middels

Stor

Arendalbanen
Jernbanen mellom Arendal og Froland ble åpnet i 1908 med stasjonsbygning på Bråstad, som 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 Lilleelv-vassdraget skal det være en fin hvelvbru. Vi kjenner ikke til om
det er andre jernbanetekniske installasjoner av betydning på strekningen.
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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.
Liten

Middels

Stor

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 gardshistorien i form av et stort antall underbruk
og 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 var mer enn halvparten av familiefedrene på Bråstad
gruvearbeidere. Bebyggelsen til hovedbrukene på Bråstad ligger rett utenfor planområdet 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. 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 80-tallet. Mye av dagens boligbebyggelse
har bakgrunn i de gamle plassene. Det samme gjelder restene av eldre kulturlandskap. Det har dels ført
til gjengroing, men har også gitt gode bevaringsforhold for eldre kulturlandskapselementer som
steingjerder, rydningsrøyser, mindre teiger, stier ol. Det er mange lange steinstrenger innen området,
og de kan ha ulik bakgrunn og alder.
Med noen få unntak gjelder all SEFRAK registrert bebyggelse innen eller nær planområdet. Steder med
registrert bebyggelse i området er hus eller tufter på Slåttene, Lindåsen, Nedre Lindåsmyr,
Skredderplassen og lengst nord Bråstad gamle skole. Alle innen selve planområdet ser ut til å være
datert etter 1850, men noen er datert før og er derfor meldepliktige til fylkeskommunen etter
kulturminnelovens § 25. Det gjelder bl.a., de to Lindåsenplassene ved Bråstadlina. SEFRAKregistreringen er ikke fullstendig. Det er mange tufter etter hus som er eldre enn 1900.
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. 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. 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:

Lindåsen og Nedre Lindåsmyra
Miljøet ligger vest for planområdet, langs 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.
Det er registrert ett eldre våningshus fra før 1850 i hvert tunområde, men det er også 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 1900-tallet 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.
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Lindåsen med det eldste våningshuset til venstre for ”Byvegen” / Lindåsmyra

Verdivurdering: Miljøet er representativt for plassbebyggelsen og landskapstilknytningen 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

Slottet og Blokken
Miljøet ligger i søndre del av planområdet, ned mot Arendalsbanen. 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.
Blokken er skilt ut fra Bråstad og Slottet fra Østensbu, begge er gamle husmannsplasser. 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. 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 gårdene
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.
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1: Fra kulturlandskapet ved Blokken, 2: Tunet på Slottet med hage og utbygd næringsområde i
bakgrunnen. 3: Gammelt styvingstre ved Slottetjernet, 4: Tuft 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

Bråstad skole og Haven
Bruk nr. 11 ble skilt ut til Øyestad kommune som skoletomt i 1872. En tidligere husmannsplass, Haven,
bruk nr. 12, ble samtidig skilt ut til læreren. Skolehuset står og er SEFRAK-registrert. Det er tatt i bruk
til barnehage 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.

Gamle bråstad skole, bilde fra et hefte om skolens betydning for kretsen.
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Verdivurdering: Bråstad skole har en særlig betydning for fellesskapets historie og lokal identitet. Huset
oppleves i tilnærmet opprinnelig kontekst. Det har stor verdi.
Liten Middels Stor

*Mauretangen
Nord for Maurefjell: gnr. 443, bnr. 14. Dette er en gammel husmannsplass med opprinnelse fra 1700tallet. Det gamle navnet var Myretangen. Etter en brann rundt 1928, ble det oppført to nye innhus på
gården. Det går en gammel vei videre herfra til Bråstad, og «Byveien», som er en mye brukt turvei.
Verdivurdering: I følge «Norges bebyggelse» er innhusene bygd henholdsvis år 1900 og 1928. Det er
uvisst hvor mye som er opprinnelig. Det er vurdert til middels- liten verdi.
Liten Middels Stor

*Vestre Naudenes
Nord for Maurefjell: gnr. 443, bnr. 15. Dette er en gammel husmannsplass. Den er utgått fra bruk nr. 1 i
1875, men hadde da lenge vært husmannsplass.

Vestre Naudenes med veien inn til Mauretangen, og Maurefjell i bakgrunnen. (foto: Google Maps )

Verdivurdering: I følge «Norges bebyggelse» er innhusene bygd henholdsvis år 1900 og 1928. Det er
uvisst hvor mye som er opprinnelig. Hovedbygningen som står der nå skal være oppført rundt 1900.
Verdien er vurdert til liten-middels.
Liten Middels Stor

Konsekvenser
Bråstad gruver
Ingen av de markerte gruveområdene ser ut til å bli direkte berørt av byggeområdene eller planlagt
infrastruktur. Gruveområdet er avsatt til hensynssone kulturmiljø i kommuneplanen, og det må gjentas i
kommunedelplanen. 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 historiske verdi.
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Omfang og konsekvens: Omfanget vurderes så langt som intet negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil få ubetydelig konsekvens (0)

Arendalbanen
Området for planlagt godsspor-tilknytning 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 Lilleelv er det en steinhvelvbru, men den ser ikke ut til å bli berørt. Det er
vanskelig å se at næringsutbygging i omgivelsene til jernbanen kan komme i konflikt med dette
kulturmiljøets historiske verdi.
Omfang og konsekvens: Omfanget vurderes som intet mot litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil få ubetydelig til litt negativ konsekvens (- / 0).

Lindåsen og Nedre Lindåsmyra
Småbrukene ligger utenfor planområdet, og vil bli lite berørt av planforslaget.
Omfang og konsekvens: Omfanget vurderes så langt som intet negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil få ubetydelig konsekvens (0)

Slottet og Blokken
Miljøet ligger i områder som er avsatt til landbruks- natur- og friluftsformål i planforslaget. Området med
gruveminner blir ikke berørt. Miljøet er også i dag berørt av eksisterende næringsbebyggelse i
omgivelsene ved Slottet.
Omfang og konsekvens: Omfanget vurderes så langt som intet negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil få ubetydelig konsekvens (0)

Gamle Bråstad skole og Haven
Verken skolen eller det nærmeste området rundt vil bli direkte berørt av utbyggingen, men inngrepene
berører kulturhistoriske sammenhenger mellom skolen og omgivelsene i en viss grad.
Omfang og konsekvens: Omfanget vurderes som lite til intet negativt.
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Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil få liten til ubetydelig negativ konsekvens(–/0)

Mauretangen
Siden gården ligger utenfor planavgrensningen er det relevant å vurdere konsekvenser for omgivelsene.
Gårdsbebyggelsen vil ikke bli direkte berørt som følge av utbyggingen, men inngrep vil forandre
omgivelsene i stor grad. Det er vesentlig at det beholdes en god vegetasjonsbuffer mot disse to små
husklyngene. For den som ferdes i området langs Lilleelv er dette viktig for opplevelsesverdien av
landskap og småbruk, samt sammenhengen til naturgitte forhold.
Omfang og konsekvens: Omfanget vurderes som middels mot litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Naudenes
Siden gården ligger utenfor planavgrensningen er det relevant å vurdere konsekvenser for omgivelsene.
Gårdsbebyggelsen vil ikke bli direkte berørt som følge av utbyggingen, men inngrep vil forandre
omgivelsene i stor grad. Det er vesentlig at det beholdes en god vegetasjonsbuffer mot disse to små
husklyngene.
Omfang og konsekvens: Omfanget vurderes som middels mot litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Oppsummering
Planområdet er undersøkt etter kjente og registrerte kulturminner. Bråstad historielag er forespurt, men
har ingen tilleggsopplysninger. Arkeologiske undersøkelser må påregnes.
Planforslaget berører i liten grad kulturmiljøene, dvs. tunområdene med hus og innmark der også de
fleste kulturlandskapselementene er å finne. I forhold til 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. Samlet vurderes planforslaget å gi lite negativ konsekvens for
temaet kulturminner.
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Naturressurser
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.
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. For denne utredningen kan usikkerheten skyldes dels at flere av dataene til temakartene er av
eldre dato (datagrunnlaget bedømmes likevel som godt). Verdivurderingene er også forenklet og
tilnærmes dette plannivået.

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.

Markslagskart viser at planområdet preges av store skogsområder

Jordbruket i planområdet
Planområdet domineres som vi ser av figuren over av skogsareal. Områdene med dyrket mark er få og
små, og dekker kun en mindre andel av områdets totale areal. Områdene med størst verdi for jordbruket
er lokalisert vest for Daletjenn, samt området mellom Daletjenn og Haugåsdalstjenn.
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Skogbruk i planområdet
Skogen dekker hoveddelen av planområdet. Mesteparten av skogen er av middels til høy bonitet. Den
høyeste boniteten finnes nordøst og sørøst planområdet. Barskogen dominerer. 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.

Fordeling av skogens produksjonsevne i og rundt planområdet.

Verdikart skogbruk
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Løsmasser
Av viktige løsmasser i planområdet er et tynt morenedekke rundt Soletjenn, nord i området. Det er
enkelte marine avsetninger nordøst i planområdet. Noen få steder med torv og myr.

Verdikart for løsmasser

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.

Samlet verdikart for naturressurser
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Konsekvenser
Kommunedelplanen omfatter områder avsatt til bebyggelse og 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 innenfor planområdet befinner seg nordøst i området ved
Haugåsdalen. Dette området er avsatt til utbygging i planforslaget.

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 utbyggingen.
Omfang og konsekvens: Omfanget vurderes til meget stort.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Skogsområdene vest for Åsheim og sydvest for gml. Bråstad skole
I planområdet er dette det området med størst sammenhengende skogsområde med høy bonitet. Store
deler av dette området vil gå bort grunnet utbygging. Området har middels verdi totalt sett.
Omfang og konsekvens: Omfanget av utbyggingsplanene er her stort.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha middels 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 vurdert totalt sett til en middels verdi.
Jordet ved Slottet er i kommuneplanen foreslått som utbyggingsområde. Da området et nydyrket,
foreslås området endret til LNF-område i planforslaget. Resterende områder her er avsatt til LNF i
planen. De mindre beiteområdene og den dyrka marka med tilhørende kulturlandskap vil i hovedsak her
kunne fortsette.
Omfang og konsekvens: Omfanget er lite til middels.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha liten negativ konsekvens (-) for disse områdene.

Området sørvest for Blokken mot Slåttene
Skogsområdene sørvest for Blokken, vil ikke berøres av utbyggingen. Den totale områdeverdien her er
vurdert til middels.
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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 intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
intet

el

Middels
positivt

Stort
positivt

Planforslaget vil ha ingen konsekvens (0) for skogsområdene sørvest for Blokken.

Oppsummering
Planforslaget legger beslag på store skogsareal. De fleste av disse områdene er vurdert til middels
verdi. Enkelte jordbruksområder med stor verdi vil også bli negativt påvirket av en utbygging.
Samlet vurderes planforslaget å ha middels negativ konsekvens for naturressurser.

Næringsliv
Arendals næringsattraktivitet
Telemarksforsking har pekt på at Arendal har lav næringsattraktivitet. I snitt er den relative
arbeidsplassveksten i næringslivet 8,5% lavere enn veksten nasjonalt. I Østre Agder har
arbeidsplassnedgangen vært sterkere enn det bransjeeffekten skulle tilsi. Antallet arbeidstakere i
industrien er sterkest redusert. Det er blitt mer enn 1 800 færre arbeidsplasser i industrien siden år 2000,
det er en reduksjon på 30 prosent. I samme periode har Norge som helhet hatt en reduksjon på ca. 11
prosent i industrisysselsettingen.
Det er et tverrpolitisk ønske om økt fokus på næringsutvikling i Arendal, hvor bl.a. mangel på kommunale
næringsarealer har vært i fokus. Arendal kommune har pr. i dag nesten ikke næringsareal å tilby for salg
eller utleie.

Regionale og lokale næringsplaner
Arendal kommune har gjennom Østre Agder-samarbeidet forpliktet seg til å følge opp Strategisk
Næringsplan for Østre Agder. Her er det fastsatt et overordnet hovedmål for næringsarbeidet i regionen
om at Østre Agder skal ha et våkent, voksende og vitalt næringsliv med en sysselsettingsutvikling som
er bedre enn gjennomsnittet i Norge.
Som en oppfølging av den regionale planen har Arendal kommune i samarbeid med Arendal
Næringsforening utarbeidet egen næringspolitisk handlingsplan for Arendal. Planen ble vedtatt i bystyret
i juni 2017.

I Næringspolitisk handlingsplan er det anført følgende om næringsbygg og næringsareal:
Næringsbygg: Tilgang på tidsriktige, sentrumsnære næringsbygg er avgjørende for at bedrifter skal
velge å lokalisere seg i Arendal. Målet er at Arendal til enhver tid skal ha tilstrekkelig tilgang på attraktive
næringslokaler i sentrum/langs kollektivaksene i privat eller kommunal regi. Målet er at Arendal tiltrekker
seg ny næringsaktører, fastboende og turister.
Næringsareal: Ferdig regulerte næringsareal er det største konkurransefortrinnet en kommune kan ha.
Målet er at Arendal kommune til enhver tid har tilgjengelig ferdig regulerte næringsareal, også sjønære
arealer.
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Trender og utviklingstrekk i næringslivet
Næringslivet i Norge har, som i mange andre vestlige land, endret karakter de siste 50 årene fra
vareproduksjon til produksjon og utvikling av informasjon og tjenester. Stadig mer av sysselsettingen
knyttes til tjenesteøkonomien og de kunnskapsintensive næringene vokser, særlig rundt byene.
Samtidig er det fremdeles mange bedrifter innenfor industri, engros og transport med behov for forbedret
logistikk og for å forenkle og effektivisere produksjonsprosessene. Byvekst og fortetting kan også føre
til en økt utflytting for deler av industri, lager og transport.

Næringslivets arealpreferanser
Det er gjort en rekke kartlegginger av næringslivets lokaliseringspreferanser. Både Asplan Viak,
Telemarksforsking og Vestfold Fylkeskommune har undersøkt dette. Noen kjennetegn for hva som er
gode egenskaper ved et næringsområde/lokale er gjennomgående for de fleste bedriftstyper, mens
andre varierer med type virksomhet.
Basert på næringslivets egne preferanser, kan det settes opp noen grunnleggende karakteristika ved
gode næringsarealer:


Nærhet til sentrale markeder og kundegrupper, til befolkningstyngdepunkt



Nærhet til viktige terminaler eller til sentrale naturressurser



Skjerming i forhold til bolig og institusjoner som genererer persontrafikk



Transporteffektiv infrastruktur



Nærhet til overordnet vegsystem



Nærhet til kollektivtilbud



God parkeringsdekning



Skjerming i forhold til konkurrerende eller begrensende arealbruk



Tilstrekkelig ekspansjonsrom



Robusthet og beredskap



Tydelig arbeidsdeling mellom næringsområder



Attraksjon og image



Særpregede næringsområder med klar profil og sterke funksjonelle og estetiske kvaliteter



Nærhet til sentrale institusjoner/ bedrifter



Områder med høy historisk verdi og lange tradisjoner



Områder med velkjent regional rolle og fokus.



Spesialiserte områder - næringsområder der både infrastruktur og beliggenhet er spesielt
tilpasset enkelte bedriftstyper



Områder med sterke klyngefordeler - områder som samler relaterte næringer



Store områder med mangedriftsfordeler



Områder med et bredt spekter av næringstyper og et internt marked



Intern infrastruktur, estetikk og organisering



Godt utbygget teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, gass, tele, fjernvarme/kjøling)



God skilting, oversiktlige strukturer og uterom med kvalitet,



Gode estetiske kvaliteter



Forpliktende avtaler mellom grunneiere om forvaltning og utvikling



Områder hvor det er mulig med organisering av felles utviklingsorganisasjon
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Bedrifter vil velge lokalisering ut fra de næringsområder som tilfredsstiller flest mulig av de punktene
over som passer for deres virksomhet.
ABC –tilnærming som lokaliseringsprinsipp
I ATP planen for Arendal- og Grimstadregionen er det valgt å benytte det såkalte ABC-prinsippet for
planlegging og lokalisering av næringsvirksomheter. Målet er rett virksomhet på rett sted, og det skilles
mellom A-, B- og C-lokaliteter.
A-lokaliteter har høy tilgjengelighet med kollektivtransport. Begrenset biltilgjengelighet, typisk med Pavgift. Typiske virksomheter har mange ansatte/besøkende. Eksempler er kontorbedrifter, forretningsog servicevirksomhet, utdannings- og helseinstitusjoner.
B-lokaliteter har middels tilgjengelighet med kollektivtransport og god tilgjengelighet med bil. Typiske
virksomheter med middels antall ansatte/besøkende og middels bilavhengig. Eksempler er bilavhengig
forretningsvirksomhet, lettere industri, salg, service, sykehus.
C-lokaliteter har høy tilgjengelighet med bil, lett adkomst til hovedvegnettet og parkeringsforholdene er
gode. Det stilles ingen krav til kollektivtilbud. Dette vil passe for virksomheter med få ansatte og
besøkende og høy bilavhengighet. Eksempler er lagervirksomhet, engros- og transportfirma, tyngre
industri og salg av tyngre vareslag.

Vurdering av fremtidig arealbehov til næring

Ståstedsanalyse
Per 4. kvartal 2016 var det 20 574 sysselsatte i Arendal kommune (SSB).
Om lag 30% av arbeidsplassene kategoriseres innenfor A-bedrifter, 30% innenfor B, mens ca. 15%
kategoriseres som C-bedrifter. De resterende 25% av arbeidsplassene tilhører bedrifter som ikke har
klare lokaliseringspreferanser. Dette gjelder for eksempel virksomheter innenfor bygg og anlegg, vaktog vaktmestertjenester, renhold, kunst og scene. For disse bedriftene varierer arbeidsplassen med
hvilke prosjekt som til enhver tid gjennomføres.
For å kartlegge bedriftslokalisering i forhold til næringsområdene er det benyttet GIS-analyser.
Datagrunnlaget for næringsområdene er kommuneplan og reguleringsplaner. Bedriftsdata er tilrettelagt
av SSB, og kobler blant annet informasjon fra bedriftsregister og adresse. Mange arbeidsplasser ligger
utenfor næringsområder ihht plan- og bygningsloven. Dette gjelder spesielt offentlige arbeidsplasser,
som typisk ligger i områder avsatt til ulike former for tjenesteyting. Per 4. kvartal 2016 var det 7 674
sysselsatte innen kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor med arbeidssted i Arendal kommune.
Ved kartlegging av hvilke type bedrifter som er lokalisert innenfor ulike næringsområder, finner man at
ca. 65% av de sysselsatte innenfor A-områder tilhører A-bedrifter, og 68% av sysselsatte innenfor Cområder tilhører C-bedrifter. Det høye samsvaret for disse kategoriene og bekrefter at bedriftseiere er
rasjonelle ved valg av lokalisering.
Matchen mellom sysselsatte i B-bedrifter og B-områder er på kun 25%, og andelen sysselsatte i Abedrifter innenfor B-områder er faktisk høyere: 35%. Dette kan skyldes flere ting:


B-klassifiserte bedrifter er en veldig differensiert gruppe og ABC-klassifiseringen for disse blir
mer upresis enn for A og C-bedrifter.



Kapasitetsmangel i A-områder har ført til at A-bedrifter har lokalisert seg i B-områder (nest beste
alternativ).



Klassifiseringen av næringsområdene er "strengere" enn bedriftenes preferanser.
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For å beregne kapasitet innenfor planreserven av næringsareal, er det forsøkt å anslå tilgjengelig
byggegrunn innenfor de ulike næringsområdene. Det er lagt til grunn en konservativ beregning:


For eksisterende næringsområder er eksisterende bebygd areal og vegareal er trukket fra, og
det tas utgangspunkt i at halvparten av gjenværende areal kan være aktuelt å ta i bruk ((Brutto
areal – bebygd – veg)/2) = tilgjengelig næringsareal.



For framtidige næringsareal er det tatt utgangspunkt i at halvparten av avsatt areal i plan er
tilgjengelig byggegrunn.

Den GIS-basert analysen summerer opp småareal som i realiteten ikke er interessante som
næringsareal. Det er derfor gjort en konkret vurdering av de ulike områdene for å forsøke å eliminere
åpenbart «kunstige» potensial. Allikevel er det feilmarginer som bare kan elimineres ved grundigere
gjennomgang. Studien tar heller ikke for seg effektiviseringspotensialet i eksisterende bygningsmasse
eller transformasjonspotensialet i bebygde områder. Førstnevnte vil kunne være svært viktig i sentrum,
og sistnevnte vil kunne være viktig på områder som for eksempel Strømsbusletta-Myrene.
Innenfor nåværende næringsområder er det naturlig nok relativt lite tilgjengelig byggegrunn. Generelt
er det allikevel mange steder potensiale for mer effektiv arealbruk, enten ved å ta i bruk/overbygge
parkeringsareal, bygge i høyden eller ved omforming av eksisterende bebyggelse. Avklaring av disse
potensialene forutsetter nærmere studier, og gjennomføring forutsetter gjennomføringsvilje i markedet.
Det foreligger få områder innenfor A-kategorien som framtidige næringsområder. Kapasitetsøkning i
Arendal sentrum forutsetter effektivisering av bygningsmassen der, og kartlegging av potensialet
forutsetter nærmere studier. Det er også relativt små arealer innenfor kategoriene AB og B. For å få
tilstrekkelige arealer innenfor C-kategorien, er det helt nødvendig med en utbygging Agderparken nord
(ca. 600 da brutto byggeområde i kommuneplanen), Heftingdalen (ca. 255 da regulert byggeområde)
og Longum (ca. 100 da byggeområde (kombinert bolig/næring) i kommuneplan) utgjør hovedtyngden
her.
Agderparken Nord vil dermed være helt avgjørende for en positiv næringsutvikling i Arendal kommune.
Området må tilrettelegges for virksomheter med få ansatte og besøkende og høy bilavhengighet.
Eksempler er lagervirksomhet, engros- og transportfirma, håndverksbedrifter, industri. Det skal ikke
legges til rette for varehandel.
Når næringsområdene i Agderparken Nord legges ut på markedet vil det sannsynligvis føre til flytting av
virksomheter fra områder nærmere sentrum, f.eks. Myrene. Dette er nødvendig for en omstrukturering
av flere av dagens næringsområder.

Andre tema
Følgende tema er ikke omfattet av planprogram og konsekvensutredning, men omtales som en del av
den generelle planbeskrivelsen.

Universell utforming
Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen. Det planlagte utbyggingsområdet er i
dag svært kupert, og det vil dermed kreve store terrenginngrep før utbygging. Nye veier planlegges med
ny veistandard, og det vil med dette ikke være problem knyttet til stigning på adkomstveien.
Teknisk forskrift krever at arbeidsbygninger med tilhørende uteareal skal være universelt utformet. Det
vurderes derfor ikke som nødvendig å sette særskilte bestemmelser om dette i planforslaget.

Barn og unge
Planforslaget avsetter ikke areal til bolig og det er derfor heller ikke aktuelt å regulere spesifikt for barn
og unge. Området som avsettes til byggeformål er i mindre bruk, jf. kapittel om friluftsliv. Ingen
opparbeidede lekeareal beslaglegges. Dagens ballbane ved gamle Bråstad skole vil ikke bli berørt av
utbyggingen. Det er etablert gang- og sykkelvei langs Frolandsveien, og økt trafikk vil derfor ikke
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medføre økt trafikkfare for myke trafikanter. Det er satt krav om at kryssing av gang- og sykkelveien har
spesielt fokus i kommende reguleringsplan.

Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling defineres som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge
fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredssille sine behov. I denne definisjonen er det lagt særlig
vekt på de fattiges behov for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape mulighet for et bedre
liv. Samtidig legger den vekt på at det finnes grenser for hva naturen kan levere i dag uten at det går
utover hva den kan levere i fremtidig. For arealplaner her til lands må det være sistnevnte som vil være
av betydning. Utredningene over viser at utbygging av området tar tilstrekkelig hensyn til friluftsliv,
naturmiljø og naturressurser ved å unngå utbygging av områdene med størst verdi. Ut over dette setter
annet lovverk strenge krav til støy og forurensning fra næringsområder.

Klima
Den globale gjennomsnittstemperaturen øker. Konsekvensene av klimaendringer kan bli alvorlige, både
for mennesker og naturen. Reduksjon av klimagassutslipp er viktig for å begrense konsekvensene av
endringene. I denne sammenheng er det viktig å ha fokus på reduksjon av transportbehovet.
Planområdet ligger ikke godt til rette for kollektiv, og heller ikke sentralt i forhold til de største
boligområdene i kommunen. Videre er det enkel adkomst med bil, og det vil trolig bli gratis parkering
ved den enkelte bedrift. Området ligger derfor godt til rette for å være primært bilbasert. Av disse grunner
er det ikke ønskelig å åpne for bedrifter med mange ansatte eller stor publikumstilstrømning. Det åpnes
derfor ikke for forretninger eller rene kontor-bedrifter.
Videre er det satt føringer for videre reguleringsarbeid at det skal utarbeides en mobilitetsplan. I dette
ligger en utredning som tar for seg hvordan ansatte, besøkende og kunder kommer til og fra området.
Det kan vise seg nødvendig å gjøre enkelte tiltak for å øke andelen som kan sykle, gå eller ta buss til
området, og dette må da sikres i reguleringsplanen.

Estetikk og god forming av bygde omgivelser
Det er ikke vurdert estetikk i dette planarbeidet. For næringsområdet vil krav til utforming, høyder og
utnyttelse vil måtte vurderes i kommende reguleringsplan. For eksisterende bebyggelse vurderes det
ikke nødvendig å sette flere krav enn plan- og bygningslovens generelle bestemmelser. For områder
vist med hensynssone kulturmiljø er det satt føringer for hvordan ny bebyggelse skal utformes.

Infrastruktur herunder vann og avløp
Eksisterende infrastruktur er vist i planforslaget som eksisterende vei og bane. Disse formålene er vist
på eiendomsflatene, og går derfor utover arealet som er opparbeidet i terrenget. Det har i arbeidet med
planen kommet spørsmål om det er mulig å flytte adkomstveien, uten at dette forslaget er konkretisert
videre. En eventuell flytting av adkomst må derfor vurderes i kommende reguleringsplan. Dette
forutsetter da at eksisterende adkomst stenges slik at antall kryss med Frolandsveien ikke øker. I
planforslaget er det lagt inn areal til etablering av ny rundkjøring og siktsoner.
Ved utbygging av næringsområdet må det påregnes oppgradering av eksisterende ledningsnett knyttet
til vann- og avløp. Detaljer knyttet til omfang av oppgraderingen må vurderes på et mer detaljert nivå i
kommende reguleringsplan. Det er ikke avsatt midler til oppgraderingen på kommunale budsjett.
Overvann vil bli et problem ved utbygging av næringsområdet. Avskoging og utbygging av et område vil
føre til mer avrenning, da mye av nedbøren fordamper fra trær og infiltreres i grunnen i skogsområder.
Harde flater har vesentlig mindre fordampning, og vil i hovedsak lede vannet inn mot tilgrensende
områder. Fordrøyningseffekten som et skogsområde har vil også reduseres som følge av utbyggingen.
Det er av denne grunn stilt krav om at det i kommende reguleringsplan må utredes problemstillinger
knyttet til overvann. En må håndtere problemet innenfor avsatt område, og løsninger for håndtering av
vannet skal fremgå av reguleringsplanen.
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Risiko og sårbarhet
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/veileder fra
DSB, Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet.
Forhold som er vist i sjekklista, men som ikke er tilstede 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 tilstede 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 sannsynlighet for at uønskede hendelser kan inntreffe er delt inn i:





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.

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:






Ufarlig
En viss fare
Kritisk
Farlig
Katastrofalt

Risikomatrise
Meget
Sannsynlig
Sannsynlig

Mindre
sannsynlig
Lite
Sannsynlig
Sannsynlighet/
Konsekvenser

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt: Tiltak gjennomføres vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte
Hendelser i grønne felt: «Rimelige» tiltak bør gjennomføres

Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Vurdering
Ja

Naturgitte forhold

Nei

1. Er området utsatt for snø- eller steinskred?

x

2. Er det fare for utglidning (er området
geoteknisk stabilt)?

x

3. Er området utsatt for springflo/flom?

x

Risiko/Merknad

Ingen kjennskap til fare.
Se pkt i ROS:
Geotekniske/geologiske
forhold.
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4. Er området utsatt for flom i elv/bekk,
herunder lukket bekk?

x

Det finnes bekker i
området. Det er ingen
kjennskap til spesielle
flomfarer ved disse.

5. Er det radon i grunnen? Kan området
utsettes for blottlagte mineraler gjennom
sprengning av masser?

x

Ingen kjennskap til radon
i området. Se pkt.
i ROS: Radon. Og
Avrenning av blottlagte
mineraler fra utsprengte
masser

6. Annet(angi)?

x

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på 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
oversvømmelse i nedenforliggende områder?

x

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.)
utgjøre risiko for området?
12. - utslipp av giftige gasser/væsker
x
13. - utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker

x

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 fra
x
linjer
19. - er det spesiell klatrefare i forbindelse med
linjer

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
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22. - til forretning etc.

x

Se pkt i ROS:
Trafikksikkerhet

23. - til busstopp

x

Se pkt i ROS:
Trafikksikkerhet

Brannberedskap:
24. - omfatter området spesielt farlige anlegg

x

25. - har området utilstrekkelig
brannvannsforsyning (mengde og trykk)

x

26. - har området bare en mulig atkomstrute for
brannbil

x

Se pkt i ROS: Brann.
Konsekvensutredning.
Temaet anbefales
utredet.

_________________
Tidligere bruk
Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet?
27. - gruver: åpne sjakter, steintipper etc.

Omgivelser

x

Deler av Bråstad
gruveområder ligger
innenfor planområdet,
dette ligger ikke innenfor
byggeområder

28. - militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringeretc.

x

29. - industrivirksomhet, herunder
avfallsdeponering

x

30. - annet(angi)

x

Er det regulert vannmagasiner i nærheten,
med spesiell fare for usikker is?
31. Finnes det naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare(stup)?

x

32. Annet(angi)?

x

Ulovlig virksomhet
Sabotasje og terrorhandlinger:
33. - er tiltaket i seg selv et sabotasje/terrormål

x

34. - finnes det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten

x

35. - annet(angi)

x
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