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Forord
Asplan Viak AS er engasjert av Arendal kommune til å utarbeide forslag til detaljregulering av ny
hovedadkomst til Arendal havn på Eydehavn. Statens vegvesen har planlagt veitraseen, mens Asplan
Viak har vurdert om avsatte byggeområder i tilknytning til veitraseen kan omreguleres fra bolig til
næring.
Arendal kommune er forslagsstiller og planmyndighet, og er ansvarlig både for utarbeiding og
behandling av planforslaget.
Den nye veien vil være fylkesvei slik at Agder fylkeskommune blir veieier, mens Arendal kommune vil
være eier og tiltakshaver for tilrettelegging av planlagte næringsarealer.
Det er vurdert at tilrettelegging av ny næringsarealer utløser krav om konsekvensutredning jf.
Forskrift om konsekvensutredninger av 1.7.2017. Arendal kommune har utarbeidet planprogram som
ble behandlet og fastsatt av kommuneplanutvalget i møte 12. desember 2018.
Denne delutredningen inngår som del av konsekvensutredningen og skal følge forslag til
reguleringsplan for «Ny vei til Arendal Havn, Eydehavn».
Delutredningen er skrevet av Ruth H Bjørneseth og Hanne Alnæs har utført kvalitetssikringen.

Arendal, 20.04.2020

side 3 av

42

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN DETALJREGULERING MED KU

side 4 av

DELUTREDNING LANDSKAPSBILDE

42

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN DETALJREGULERING MED KU

DELUTREDNING LANDSKAPSBILDE

Innhold

1.

SAMMENDRAG AV UTREDNINGSTEMA LANDSKAPSBILDE ........................................................ 6

1.1. Beskrivelse av tiltaket ......................................................................................................................................6
1.2. Verdivurdering .................................................................................................................................................6
1.3. Sammenstilling av konsekvens ........................................................................................................................7

2.

INNLEDNING ............................................................................................................................ 8

2.1. Avgrensing av fagområdet ...............................................................................................................................8
2.2. Planprogrammets krav ....................................................................................................................................8
2.3. Krav og retningslinjer.......................................................................................................................................9

3.

BESKRIVELSE AV TILTAKET ..................................................................................................... 10

3.1. Planforslaget – planlagte tiltak ......................................................................................................................10
3.2. Gjeldende regulering – urealiserte tiltak .......................................................................................................11
3.3. Sammenstilling ..............................................................................................................................................12

4.

METODE ................................................................................................................................ 13

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Generelt .........................................................................................................................................................13
Kriterier for verdi ...........................................................................................................................................14
Kriterier for påvirkning ..................................................................................................................................15
Kriterier for konsekvens ................................................................................................................................16
Kunnskapskilder.............................................................................................................................................16

5.

OVERORDNEDE TREKK ........................................................................................................... 17

5.1. Generell beskrivelse av landskapet i planområdet ........................................................................................17
5.2. Influensområde .............................................................................................................................................19

6.

VERDIVURDERING ................................................................................................................. 20

6.1. Registreringer og verdivurdering av delområder ..........................................................................................20

7.

PÅVIRKNING OG KONSEKVENS .............................................................................................. 29

7.1. Gjeldende regulering; påvirkning og konsekvens ..........................................................................................29
7.2. Planforslaget; påvirkning og konsekvens.......................................................................................................34

8.

KONSEKVENS FOR VURDERTE ALTERNATIV ............................................................................ 39

8.1. Sammenstilling av konsekvens ......................................................................................................................39

9.

SKADEREDUKSJON OG OPPFØLGING ...................................................................................... 40
KILDER ................................................................................................................................... 41
VEDLEGG – REGISTRERING LANDSKAPSBILDE ......................................................................... 42

side 5 av

42

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN DETALJREGULERING MED KU

DELUTREDNING LANDSKAPSBILDE

1. SAMMENDRAG AV UTREDNINGSTEMA LANDSKAPSBILDE
1.1.

Beskrivelse av tiltaket

Planforslaget omfatter bygging av ny fylkesvei i ny trase (grønn korridor iht. planprogrammet) fra fv
410 Kystveien til Nitridveien i havna på Eydehavn og tilrettelegging av nye næringsarealer langs den
nye veitraseen. Planforslaget medfører at regulerte boligområder på Ulleråsen og Ulfsryggen (inkl.
regulert parkeringsplass ved Kloppedalsmyra idrettsplass) omreguleres til annet formål
(Næringsarealer, samferdselsanlegg og grønnstruktur).
Planforslaget sammenstilles med urealiserte tiltak hjemlet i gjeldende regulering. Iht. fastsatt
planprogram kan ikke regulert tunnelløsning gjennomføres da gjeldende plan ikke tilfredsstiller
dagens krav til standard i tunnel og har for dårlig påkobling til fv. 410 til at spesialkjøretøy og
modulvogntog kan kjøre denne traseen. Det gjør at regulert strekning fra Neskil bru til planlagt ny
rundkjøring i kryss Skoleveien/Breivikveien/Else Hagens ikke kan realiseres og medregnes derfor ikke
i alterantivet for gjeldende regulering.

1.2.

Verdivurdering

Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i en kartlegging av området og en inndeling i enhetlig
delområder. Videre er det utarbeidet et verdikart knyttet til beskrivelsen av delområdene som
uttrykker hvor stor betydning et område har i et lokalt/regionalt perspektiv.

Figur 1: Verdivurdering av landskapsrom og viktige landskapsformer
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Sammenstilling av konsekvens

Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med
vurderingen av tiltakets påvirkning. Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn fra stor forbedring,
via ingen endring, til sterkt forringet. Synlighet av tiltakene vil være sentral i avveiningen av
konsekvens under tema landskapsbilde.
ID

Navn

Alt. 0

Alt. 1

L_1

Terrengform og vegetasjon mellom Elly Eydesvei /
Skoleveien og dagens havneområde

0

-

L_2

Ulleråsen

---

--

L_3

Kolle nord for Breivikveien

--

-

L_4

Høydedrag med skogsvegetasjon mellom Breivika
og Kanalen / Ulsryggtjenn

---

---

L_5

Stemmetjønn

---

--

L_6

Kanalen

---

---

L_7

Ulsryggtjenn

---

---

L_8

Kolle mellom Kanalen og Eydehavn skole

--

-

L_9

Grusbanen

--

--

L_10

Råna

0

--

L_11

Tromøysund, og strandsone på Tromøya - vis á vis
Arendal
havn. Influensområde

--

-

L_12

Breivikfjorden – Influensområde

-

-

L_13

Heggedalsbukta - Influensområde

0

-

Delområder med
alvorlig miljøskade
dominerer. Disse
er alle på et vis
koblet til areal
avsatt til
boligformål i
alternativet.

3 av de 6 delområdene
med lavest
konsekvensgrad er
influensområder.
Delområdene innenfor
planområdet er derfor
tillagt mer vekt, og de
med vurdering
betydelig miljøskade
dominerer. Det har
vært utslagsgivende at
kun L_4 som det eneste
av delområdene med
alvorlig miljøskade, 3
minus, vil ha betydelig
fjernvirkning.

Stor negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

2

1

Avveiing
Samlet vurdering
Rangering

En sammenstilling av konsekvens for gjeldende regulering og planforslaget viser at det for tema
landskapsbilde er en forskjell mellom hvor stor negativ konsekvens de to alternativene vil ha.
Til tross for at planforslaget rangeres som mindre negativt enn gjeldende regulering, er det verdt å
merke seg at planforslaget vil ha ‘Middels negativ’ konsekvens for landskapsbildet, og ikke er
konfliktfritt.
Det er spesielt næringsarealene, hovedsakelig det nordligste, N9, som vurderes å påvirke områdene
Kanalen, Ulsryggtjenn og høydedraget L_4 negativt og gi betydelige fjernvirkninger.
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2. INNLEDNING
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplanforslag med konsekvensutredning for ny vei til
Arendal havn, er det i planprogrammet nedfelt at tema Landskap skal utredes. Denne delutredningen
omhandler tema Landskapsbilde som i henhold til Statens vegvesens Håndbok V712
Konsekvensanalyser (2018) er gjeldende navn på dette tema.

2.1.

Avgrensing av fagområdet

Tema landskapsbilde handler om de romlige og visuelle egenskapene i landskapet, og hvordan det
fysiske landskapet oppleves. Det omfatter alle omgivelser fra urørt naturlandskap til kulturpåvirket
landskap og tettbygde bylandskap. Utredningen vil omfatte planområdet som blir direkte berørt,
men også influenssonen der den visuelle fjernvirkningen av tiltaket kan påvirke landskapsbildet.
Konsekvensutredningen skal beskrive verdiene i landskapet og belyse hvilke konsekvenser
planforslaget og gjeldende regulering har, samt rangere de to i forhold til hvilke som er best og
dårligst for tema landskapsbilde.

2.2.

Planprogrammets krav

Vedtatt planprogram lister opp følgende tema som skal utredes:
1. Barn- og unge
2. Naturmangfold
3. Landskap (ifølge SSVs Håndbok V712 Konsekvensanalyser: ‘Landskapsbilde’)
4. Friluftsliv og nærmiljø
5. Støy
6. Forurensing
7. Kulturminner

Formålet med konsekvensutredning (krav i PBL § 4-2) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir
tatt i betraktning under forberedelsen og gjennomføringen av planen. Vurderingene vil bli gjort med
sammenligning mot dagens situasjon. Konsekvensutredningen vil i hovedsak basere seg på
eksisterende kunnskap. §17 2. avsnitt sier at man skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig
informasjon, og om det mangler viktig informasjon, skal denne innhentes.
Temanavn

Kunnskapsgrunnlag

Metode

Landskap

Landskapsanalyse utført av

Landskapsanalyse, befaringer og
lokalkunnskap, google Earth

AAFK, gjeldende reguleringsplaner
og Arendalskart

Relevant for utredningen av tema landskapsbilde, er vurdering av om planforslaget er i konflikt med
verdifulle landskap, i hvilken grad og i tillegg hvilke visuelle påvirkninger de planlagte tiltakene vil ha,
både i nærområdet og ift. fjernvirkning.
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Krav og retningslinjer

Grunnleggende krav og retningslinjer for forvaltningen av landskapet i Norge er forankret i følgende
dokumenter, som vil være mer eller mindre relevante for landskapsbildet innenfor
utredningsområdet:
•
•
•
•
•
•
•

Den europeiske landskapskonvensjonen
Plan og bygningsloven - §3.1 sikre kvaliteter i landskap og vern av verdifulle landskap
Riksantikvaren «kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse» KULA og NB!-registeret
(kulturmiljøer av nasjonal interesse i by)
Rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet:
«Landskap der de samlede kulturhistoriske verdiene og naturmangfoldverdiene vurderes å
utgjøre en miljøverdi av nasjonal eller vesentlig regional interesse.»
Arkitektur.nå – nasjonal strategi som beskriver ambisjonene for statlig arkitekturpolitikk, der
arkitektur omfatter våre menneskeskapte omgivelser i vid forstand.
Verneplan for vassdrag.
Fylkesplaner – Areal og transportplan Aust-Agder. Friluftsområdene i Arendalsregionen er
kartlagt og verdisatt. Kartleggingen synliggjør viktige grøntområder som også er en
fremtredende del av landskapsbildet.
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3. BESKRIVELSE AV TILTAKET

Figur 2: Planlagte tiltak i planforslaget og urealiserte tiltak i gjeldende regulering innen planområdet

3.1.

Planforslaget – planlagte tiltak

Planforslaget omfatter bygging av ny fylkesvei i ny trase (grønn korridor iht. planprogrammet) og
tilrettelegging av nye næringsarealer langs den nye veitraseen. Planforslaget legger til rette for
følgende utbyggingstiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablering av ny fylkesvei fra fv. 410 Kystveien til Nitridveien (1650 lm)
Ny hovedavkjørsel som T-kryss på Kystveien (Fv 410) ved Ulfsryggen.
Ny rundkjøring med påkobling Else Hagens vei (40 m i diameter)
Ny rundkjøring i sørøst ved Nitridveien (40 m i diameter)
Utbedring og heving av Breivikveien (250 lm) med påkobling til den nye fylkesveien.
Utbedring av Nitridveien fra Kristen Staksnæs vei (fv 3502) frem til ny rundkjøring i havna
(170 lm).
Etablering av to nye næringsområder på sørvestsiden (N7 og N8) og nord (N9) for veitraseen
ved Ulleråsen.
Realisering av regulert næringsområde (N1) og utvidelse av havneområdet (N6) mellom
Nitridveien og Else Hagens vei.
Realisering av regulerte boligområder med adkomst fra Breivikveien.

Planforslaget medfører at regulerte boligområder på Ulleråsen og Ulfsryggen (inkl. regulert
parkeringsplass ved Kloppedalsmyra idrettsplass) omreguleres til annet formål (Næringsarealer,
samferdselsanlegg og grønnstruktur).
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Gjeldende regulering – urealiserte tiltak

Gjeldende planer tar utgangspunkt i i urealiserte tiltak hjemlet i gjeldende regulering. Iht. fastsatt
planprogram kan ikke regulert tunnelløsning gjennomføres da gjeldende plan ikke tilfredsstiller
dagens krav til standard i tunnel og har for dårlig påkobling til fv. 410 til at spesialkjøretøy og
modulvogntog kan kjøre denne traseen.
Det gjør at strekningen (vist med rødt) fra Neskil bru til planlagt ny rundkjøring i kryss
Skoleveien/Breivikveien/Else Hagens vei likevel ikke kan realiseres og det har derfor heller ingen
hensikt å etablere ny påkobling til Skoleveien (den røde traseen mot sør). Følgende tiltak vurderes
som ikke realiserbare og medregnes ikke:
•
•
•

Ny rundkjøring i vest ved Neskil bru (36 m i diameter)
Ny fylkesvei fra Neskil bru i vest til planlagt ny rundkjøring i kryss
Skoleveien/Breivikveien/Else Hagens vei (855 lm hvorav to tunneler på 140 og 260 lm)
Ny samlevei/forbindelse til Formannsgata som en omlegging av Skoleveien (210 lm)

Urealiserte tiltak som skal konsekvensutredes vurderes derfor å bestå av følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny rundkjøring i kryss Skoleveien/Breivikveien/Else Hagens vei (40 m i diameter)
Ny rundkjøring i øst ved Nitridveien (36 m i diameter)
Ny veiparsell mellom de to rundkjøringene over (375 lm)
Ny samlevei/forbindelse over Ulleråsen til Ulfsryggen (1.440 lm)
Etablering av ny parkeringsplass i tilknytning til Kloppedalsmyra Idrettsplass (4,8 daa)
Utbygging av 6 boligfelt på Ulleråsen (til sammen 104 daa brutto / ca 67 daa netto
utbyggingsareal med mulighet for etablering av ca 95 frittliggende nye eneboliger)
Utbygging av 6 mindre boligfelt på Ulfsryggen (til sammen 16 daa netto utbyggingsareal med
mulighet for etablering av ca 18 frittliggende nye boliger).
Realisering av resterende deler av felt F og G sør for Brevikveien (til sammen 10 daa netto
utbyggsareal med mulighet for etablering av ca 8 nye eneboliger).
Etablering av intern infrastruktur (vei, VA, lek mm) i tilknytning til byggeområdene.
Realisering av regulert næringsområde N1 i havneområdet.

Byggeområdene på Ulleråsen ble vedtatt regulert til bolig i 1986, men er fortsatt ikke blitt bygd ut.
Flere av områdene er vendt mot nordøst og har store interne høydeforskjeller. Utbygging av disse
områdene forutsetter etablering av ny samlevei. Dette gjør at arealene vurderes som relativt
kostbare å tilrettelegge for boligbygging. Det er krav om detaljregulering før boligområdene kan
bygges ut.
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Sammenstilling

Tabell 1. Sammenstilling - Planlagte tiltak (planforslaget) / urealiserte tiltak (gjeldende regulering)

Tiltak:

Planforslag

0-alternativet

Differanse

1.650 lm

455 lm

+1195 lm

250 lm

1.650 lm

-1400 lm

Nye rundkjøringer

2 stk

3 stk

-1 stk

Nye T-kryss

2 stk

1 stk

+1 stk

8 daa

93 daa

-85 daa

76 daa

10 daa

66 daa

Planforslag

0-alternativet

Ny fylkesvei i dagen
Ny lokal samlevei

Netto byggeområde bolig *
Netto byggeområde næring *
Ikke realiserbare tiltak:
Ny fylkesvei i tunnel

400 lm

Ny fylkesvei i dagen på samme parsell

375 lm

Omlegging av Skoleveien

210 lm

* Med netto byggeområde menes anslått anvendbar del av byggetomt.

Sammenstillingen over viser i grove trekk at:
•
•
•

Etablering av næringsareal i planforslaget i all hovedsak skjer på bekostning av regulert
boligareal i gjeldende regulering.
Planlagt boligutbygging på Ulfsryggen og på Ulleråsen er redusert i planforslaget
sammenlignet med gjeldende regulering, mens planlagt utbygging i tilknytning til havna økes
i planforslaget i forhold til gjeldende regulering.
Totalt sett vil det bygges noe mindre vei i planforslaget enn i gjeldende regulering.
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4. METODE
4.1.

Generelt

Konsekvensutredningen er gjennomført iht planprogrammet, og metodisk bygger utredningen på
Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser. (2018).
Trinn 1 i konsekvensutredningen består av en kartlegging av verdier i området med inndeling i
enhetlig delområder. Videre vurderes tiltakets påvirkning og konsekvens for hvert enkelt delområde.
I trinn 2 settes konsekvensene for delområdene sammen for en samlet vurdering av alternativene. I
denne delen av analysen vil det være mulig å rangere og sammenligne alternativene.

Verdivurderinger, påvirkning og konsekvens
Det er utarbeidet verdikart knyttet til beskrivelsen av delområdene. Verdien uttrykker hvor stor
betydning et område har i et lokalt/regionalt perspektiv
Vurdering av hvordan planforslaget påvirker et verdivurdert området, uttrykkes gjennom
påvirkningsgrad som vurderes i forhold til referansesituasjonen (dagens situasjon i planområdet).
Konsekvensen for de forskjellige delområdene er resultatet av verdi og påvirkning – se figur under.

Figur 3: Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde grad av verdi (fra
uten betydning til svært stor) men grad av påvirkning (ødelagt til forbedret). Kilde Statens vegvesens håndbok
V712 Konsekvensanalyser.
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Figur 4: Skala og forklaring for konsekvensvurdering av delområder.

Konsekvensen uttrykker om planforslaget vil medføre endring til det positive eller det negative i et
område.

4.2.

Kriterier for verdi

Verdien for de enkelte delområdene blir fastsatt på en flytende skala fra uten betydning til svært stor
verdi. De utførte registreringene for fagtema landskapsbilde tar utgangspunkt i metodikken i
Håndbok V712 og registreringskategoriene definert der. For fagtema landskapsbilde er det
landskapets romlige og visuelle egenskaper med naturlige og menneskeskapte komponenter og
elementer som utgjør registreringskategoriene.
Metodikken i Hb V712 legger opp til at verdivurderingen settes etter hvor stor betydning et område
har i et nasjonalt perspektiv. For å kunne synliggjøre forskjellen i verdiene i de ulike delområdene, er
det i denne temarapporten imidlertid benyttet et lokalt-/regionalt perspektiv med stor - svært stor
verdi i områder med stor synlighet og eksponeringsgrad, og hvor de visuelle kvalitetene er særlig
gode. Utredningen benytter bare de tre øverste verdikategoriene slik at delområder med ‘Noe verdi’
eller lavere verdi, ikke anses som beslutningsrelevante og de omtales derfor ikke i utredningen.

Verdi
ASPEKTER

Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

Visuelle kvaliteter

Delområde uten
visuelle kvaliteter

Delområde med
noen visuelle
kvaliteter

Delområde med
gode visuelle
kvaliteter, eller
kvaliteter av lokal
betydning

Delområde med
særlig gode
visuelle kvaliteter,
eller kvaliteter av
regional
betydning

Delområde med
unike visuelle
kvaliteter, eller
kvaliteter av
nasjonal og/ eller
internasjonal
betydning

Helhet
Variasjon

Delområde med
dårlig balanse
mellom helhet og
variasjon

Delområde med
mindre god balanse mellom helhet og variasjon

Delområde med
god balanse mellom helhet og
variasjon

Delområde med
særlig god balanse mellom helhet og variasjon

Delområde med
unik balanse
mellom helhet og
variasjon

Særpreg

Delområde uten
særpreg

Delområde med
lite særpreg

Delområde med
særpreg

Delområde med
stort særpreg

Delområde med
svært stort
særpreg

Byform
Bystruktur

Delområde
der byformen/
bystrukturen
er fragmentert/

Delområde
der byformen/
bystrukturen er
noe fragmentert

Delområde med
god byform/
bystruktur

Delområde
med særlig god
byform/
bystruktur

Delområde med
en unik byform/
bystruktur

side 14 av

42

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN DETALJREGULERING MED KU

DELUTREDNING LANDSKAPSBILDE

Verdi
ASPEKTER

Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

sprengt/ ødelagt
Arkitektur

Bebyggelse,
bygninger, byrom,
infrastruktur og
landskap mangler
sammenheng. Er
dårlig tilpasset
byens skala

Bebyggelse,
bygninger, byrom,
infrastruktur og
landskap danner
tilsammen mindre
gode og/eller lite
lesbare
omgivelser. Er
mindre godt
tilpasset byens
skala

Bebyggelse,
bygninger, byrom,
infrastruktur og
landskap danner
tilsammen gode
og lesbare omgivelser. Er tilpasset
byens skala

Bebyggelse,
bygninger, byrom,
infrastruktur og
landskap danner
tilsammen særlig
gode og lesbare
omgivelser. Er
godt tilpasset
byens skala

Bebyggelse,
bygninger, byrom,
infrastruktur og
landskap danner
tilsammen unike
og lesbare omgivelser. Er svært
godt tilpasset
byens skala

Totalinntrykk

Delområde der
landskap og
bebyggelse/
anlegg til sammen
gir et dårlig
totalinn- trykk

Delområde der
landskap og
bebyggelse/
anlegg til sammen
gir
et noe redusert
totalinntrykk

Delområde der
landskap og
bebyggelse/
anlegg til sammen
gir et
godt totalinntrykk

Delområde der
landskap og
bebyggelse/
anlegg til sammen
gir
et spesielt godt
totalinntrykk

Delområde der
landskap og
bebyggelse/
anlegg til sammen
gir et unikt totalinntrykk

Delområdet
inngår i
landskapstyper
som er
fåtallig/sjeldne
regionalt

Delområdet
inngår i
landskapstyper
som er
fåtallig/sjeldne
nasjonalt

Delområdet har
kvaliteter av lokal
og/eller regional
betydning

Delområdet har
kvaliteter av
regional og/eller
nasjonal
betydning

Sjeldenhet
Representativitet
41

Forvaltningspriori
tet/ Prioriterte
landskapsområd
er42 43

Delområdet har
kvaliteter av
nasjonal og/eller
internasjonal
betydning

Figur 5: Verdiskala. Kilde Statens vegvesens håndbok V712

4.3.

Kriterier for påvirkning

For å vurdere tiltakets påvirkning i det enkelte delområde, gjøres en faglig vurdering i forhold til
kriteriene:
•
•
•
•
•

Forankring og lokalisering
Landskaps- og terrenginngrep
Skala
Linjeføring
Arkitektonisk utforming

Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn fra stor forbedring, via ingen endring, til sterkt forringet.
Det er kun områder som blir varig påvirket som skal vurderes. Påvirkninger kan være direkte eller
indirekte, reversible eller irreversible. Tiltak vil påvirke landskapsbildets karakter både gjennom hva
slags inngrep, inngrepets form og dets tilpassing til omgivelsene. Påvirkning kan være i form av
direkte inngrep, fragmentering, barrierevirkning, nærføring og/eller synlighet.
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Kriterier for konsekvens

Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med
vurderingen av tiltakets påvirkning. Forslag til skadereduserende tiltak som kan bidra til å redusere
negative virkninger, beskrives.
Det kan være stor forskjell på hvor synlig et tiltak er. Avstanden til tiltaket og hvilken del av tiltaket
som er synlig, har betydning. Et skjemmende/dårlig utformet tiltak som er synlig i et stort område,
eller er synlig for mange mennesker, kan vurderes som mer negativt enn et skjemmende tiltak som
er lite synlig fra omgivelsene. Synlighet av tiltakene vil være sentral i avveiningen av konsekvens
under tema landskapsbilde.

4.5.

Kunnskapskilder

Kunnskapsgrunnlaget er basert på eksisterende data og følgende grunnlag er benyttet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kartdata, ortofoto, terrengmodeller
Nasjonalt referansesystem for landskap, NIBIO med Landskapsregioner og underregioner
Verna vassdrag – NVE
Tidligere utarbeidet konsekvensutredning for Eydehavn industri- og havneområde,
www.arendalskart.no
www.naturbase.no
Norge i bilder.no
Kart/ skråfoto fra Opplysningen 1881
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5. OVERORDNEDE TREKK
5.1.

Generell beskrivelse av landskapet i planområdet

I henhold til NIBIOs (Norsk Institutt for Bioøkonomi) referansesystem befinner planområdet seg
innenfor Landskapsregion 01 Skagerrakkysten (underregion 01.2 Sørlandskysten).
Landskapet på Eydehavnhalvøya er et kupert småskalalandskap med enkelte større landskapsformer.
Det er i hovedsak små koller og dalsøkk med berg som stuper ut i sjøen, samt noe myr og
sumpområder. Variasjonen er stor. De største landskapsrom finnes i sjøområdene: Tromøysund,
Heggedalsbukta/Breivika og Neskilen, i tillegg til tjernene Ulsryggtjenn og Stemmetjønn. Det finnes
flere særpregede landskapsrom og landformer innenfor planområdet. Registreringene er vist som
landskapsrom eller viktige landskapsformer i registreringskartet (vedlegg 1).
Koller og høyere rygger og åser er viktige og verdifulle landskapselementer. Disse bidrar til en
helhetlig landskapskarakter ved å ramme inn og samtidig avgrense landskapsrom.
Landskapselementene påvirker karakteren både innenfor planområdet og i et større perspektiv enn
selve planområdet gjennom fjernvirkninger i influensområdene.
Det største sammenhengende skogsområdet innenfor planområdet ligger mellom Ulleråsen og
Ulsryggtjenn. Skogen domineres av eik, gran og furu. Landskapet er typisk for området og regionen,
men har lokalt stor betydning fordi det danner overgangen mellom bebygde arealer og
sammenhengende naturområder.

Figur 6: Planområdet med Frisøya i forgrunnen. Landskapet er småkollete og delvis skogkledt.
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Høydelagskart over Eydehavn og planområdet viser høydeforskjellen i landskapet hvor Ulleråsen er
høyeste punkt innenfor planområdet.

Figur 7: Høydelagskart over planområdet og Eydehavn.

Det er forholdsvis skrint jordsmonn med en del berg i dagen i de høyere og sørlige delene av
planområdet. Likevel inneholder planområdet også flere myrlendte og våte arealer, små og større
tjern samt en markant og særpreget kanal mellom to av tjerna.
Vegetasjonen er både variert og frodig og består av løvtrearter (eik, lønn, ask, rogn, bjørk) og bartrær
(gran og furu) i tresjiktet. I tillegg finnes blant annet bringebær, bjørnebær, grasarter, lyngarter og
villkaprifol. Vegetasjonen er et viktig element i opplevelsen av landskapsbildet, de fleste oppfatter
det som både positivt og vakkert.
Selv om området består av skrint jordsmonn og enkelte områder er uten vegetasjon, er
hovedinntrykket av planområdet, også Ulleråsen, frodig og til dels gjengrodd. Vegetasjonen spiller
allerede i dages situasjon en viktig rolle som buffer. Særlig trær og kraftig busksjikt danner en grønn
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omramming og et grønt ‘filter’ i forhold til synlighet av allerede eksisterende tiltak innenfor
planområdet.

5.2.

Influensområde

Planområdet omfatter arealene fastsatt i planprogrammet for reguleringsplanen. Influensområdet
omfatter arealet for selve tiltaket i tillegg til en sone rundt der man kan forvente fysiske og visuelle
effekter av realisering av planforslaget. Influensområdet er knyttet til den visuelle utstrekningen av
tiltaket, altså synligheten og fjernvirkning av veianlegg og næringsarealer i planforslaget.
Influensområdet er gjerne avhengig av romlige forhold som terrengformer og landskapsrom. I de
tilfeller der tiltaket er synlig ut over selve planområdet, vil influensområdet inngå i området som
konsekvensutredes. Veianlegget og/eller næringsarealene kan bli synlig over lengre avstander
dersom de bryter silhuetter eller er eksponert i og mot åpne landskapsrom som f.eks. Ulsryggtjenn,
Breivikfjorden, Heggedalsbukta eller Tromøysund.
Rv 409 på Tromøya går svært nær sundet vis á vis industriområdet på Eydehavn og langs veien ligger
en rekke boliger med direkte utsikt til planområdet.
Hovedfokuset i utredningen av tema landskapsbilde, er å vise hvilken påvirkning tiltaket vil ha på
omgivelsenes visuelle kvaliteter. Både nær- og fjernvirkningen for landskapet som tiltaket berører blir
vurdert.
Influensområdet for landskapsbildet omfatter de områdene der mange ferdes og vil ha innsyn til
planområdet.
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6. VERDIVURDERING
6.1.

Registreringer og verdivurdering av delområder

Registreringskartet viser landskapsrom og viktige landskapsformer i utredningsområdet. Koller,
rygger og åser er viktige og verdifulle landskapselementer som bidrar til å danne
landskapskarakteren i et delområde. Disse landskapsformene rammer inn og avgrenser små og større
landskapsrom.
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Verdivurdering av landskapsrom og viktige landskapsformer.

Figur 8: Verdivurdering, plan og influensområde
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Den påfølgende tabellen beskriver med utklipp fra modell eller skråfoto viktige landskapsrom i
utredningsområdet. Med påtegnet markering er viktige trekk som skal forklarer verdisettingen av
hvert enkelt delområde vist.
ID / Navn

Illustrasjon - beskrivelse

Verdivurdering

L_1

Terrengform som
sammen med
vegetasjonen
avgrenser og
skaper en viktig
buffer mellom
dagens
havneområde og
bebyggelsen
langs
Elly Eydes vei og
Skoleveien.

Terrengform og
vegetasjon
mellom
E.Eydesvei /
Skoleveien og
havneområdet

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

Verdivurdering

Stor verdi.

L_2

Ulleråsen

Uten betydning

Noe

Middels

Verdivurdering

Stor

Svært stor

Ulleråsen er et
godt synlig
landemerke, og
et sentralt
orienteringspunk
t. Åsen er et
tydelig
landskapselemen
t i Eydehavn–
området og også
et utsiktpunkt.
Terrengformen
danner silhuett
og fjernvirkning.
Funksjon,
egenskap og
synlighet er
grunnlag for
verdivurderingen
.
Stor til svært stor
verdi.
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Illustrasjon - beskrivelse

Verdivurdering

L_3

Strukturerende
element, bidrar
til avgrensning av
skog mot nord og
tydelig skille
mellom
opparbeidet
landskap og
områder med
naturpreg.

Kolle nord for
Breivikveien.

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

Verdivurdering

Middels til stor
verdi.

Strukturerende
element,
avgrensning av
landskapsrom rundt
Ulsryggtjenn og
skolen. Viktig
skjermende og
romdannende effekt,
bidrar sterkt til
områdets skogs-og
naturpreg.

L_4
Høydedrag med
skogsvegetasjon
mellom Breivika og
Kanalen /
Ulsryggtjenn

Uten betydning

Noe

Middels

Verdivurdering

Stor

Svært stor
Stor verdi.
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Illustrasjon - beskrivelse

Verdivurdering

L_5

Definert
landskapsrom,
Kvalitet i romlig
avgrensning og
visuelt enhetlig
og samlende
myr/vannflate.

Stemmetjønn

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

Verdivurdering

Stor verdi.

L_6

Særpreget
område, markant
landskapsrom.
Kanalen tilføyer
opplevelseselement til
stedet, god
balanse og et
godt
totalinntrykk.

Kanalen

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

Verdivurdering
Stor til svært stor
verdi.
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Illustrasjon - beskrivelse

Verdivurdering

L_7

Kvaliteter av
lokal/regional
betydning, også
som del av tur/rekreasjonsområde.
Landemerke og
orienteringspunk
t, tydelig
romdannende
element.

Ulsryggtjenn

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

Verdivurdering

Stor verdi.

L_8

Romdannende,
men relativt lite
element,
skjermende og
strukturerende
for skolen.

Kolle mellom
Kanalen og
Eydehavn skole

Uten betydning

Noe

Middels

Verdivurdering

Stor

Svært stor

Middels verdi.
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Illustrasjon - beskrivelse

Verdivurdering

L_9

Rom med åpen
og menneskelig
skala, myke
avgrensninger
med vegetasjon
og terreng,
lettfattelig
struktur,
orienteringselement,
særpreg.

Grusbanen

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

Verdivurdering
Middels til stor
verdi.
L_10

Tydelig definert
landskapsrom,
særpreget,
avgrensning av
planområdet.

Råna
(influensområde)

Uten betydning

Noe

Middels

Verdivurdering

Stor

Svært stor

Stor verdi.
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Illustrasjon - beskrivelse

Verdivurdering

L_11

Fjernvirkning,
innsyn fra mange
/ stor ferdsel.

Tromøysund, del
av Tromøya vis á
vis Arendal havn

Tydelig
landskapsrom.

Influensområde

Arendal havn er
også en del av
landskapsbildet
og trekker
verdien noe ned.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

Verdivurdering

Middels verdi.

Landskapsrom med
romlige kvaliteter,
sjø,og kystlinje, noe
utsikt til de høyeste
partiene i
planområdet.

L_12
Breivikfjorden
Influensområde

Uten betydning

Noe

Middels

Verdivurdering

Stor

Svært stor
Stor verdi
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Illustrasjon - beskrivelse

Verdivurdering

L_13

Landskapsrom
med romlige
kvaliteter, sjø,og
kystlinje, noe
utsikt til de
høyeste
partiene,I
planområdet,
ligger tett innpå
eksisterende
havneareal.

Heggedalsbukta
Influensområde

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

Verdivurdering
Middels verdi.
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7. PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
7.1.

Gjeldende regulering; påvirkning og konsekvens

Påvirkning og konsekvens vurdert for gjeldende regulering er vist i tabellen nedenfor.
Hovedtrekkene i alternativet består av ny samlevei/forbindelse over Ulleråsen til Ulfsryggen og
nordover forbi skolen og til Kystveien. Nye boligområder på Ulfsryggen og Ulleråsen, samt trafikk til
Arendal havn på dagens fylkesvei 3502 gjennom Eydehavn sentrum. Den vedtatte veitraseen for
fylkesvei i gjeldende reguleringsplan, med tunnel fra Neskilen til Karl Hansensvei, lar seg ikke
gjennomføre. I vurdering av alternativets påvirkning og konsekvens, inngår derfor at trafikken til og
fra Arendal havn følger dagens fylkesvei gjennom Eydehavn sentrum.

ID,
navn

Beskrivelse av
påvirkning fra tiltaket

L_1

Tiltaket ny vei til
Arendal havn går
gjennom denne
bufferen mellom Elly
Eydesvei og
havnearealet.

Terrengform og
vegetasjon
mellom

Påvirkning

Konsekvens
0

Forklaring/usikkerhet
Skjæringer og noe arealbeslag.
Delområdet endres noe, men
beholder sin funksjon som
bufferareal og skjerm.

E.Eydesvei /
Skoleveien og
havne-området

L_2

Ulleråsen

Tiltaket medfører store
inngrep og endringer av
Ulleråsen som er et
sentralt og viktig
landskapselement for
planområdet og
Eydehavn.

(---)
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ID,
navn

Beskrivelse av
påvirkning fra tiltaket

L_3

Tiltaket omfatter nytt
boligområde på kollen,
medfører stort
terrenginngrep, fare for
flatsprenging, noe
eksponert.

(--)

Fare for skjemmende
terrenginngrep, stort
arealbeslag og endring av
landskapsbilde, samt
fjernvirkninger fra sjøen –
Tromøysund.

Tiltaket i form av
gjennomgående
samlevei og store
boligarealer endrer
åsryggen som har en
viktig skjermende og
romdannende effekt i
dag.

(---)

Stort arealbeslag i viktig
landskapsform, svært synlig
både fra influensområdet mot
øst / sør-øst og fra
skoleområdet. Tiltaket vil bli
godt synlig også fra skogs- og
friluftsområdene og bidra til å
endre områdets karakter.

Tiltaket berører ikke
Stemmetjønn direkte,
men inngrepet kommer
svært tett innpå dette
landskapsrommet.
Fjernvirkning fra
utbygging av store
boligarealer påvirker
landskapsrommet rundt
Stemmetjønn.

(---)

Stort arealbeslag, og endring av
terreng og landskap i L_4,
boliger på åsen, vil
sannsynligvis bli godt synlige
fra landskapsrommet rundt
Stemmetjønn (L_5) og påvirke
dette.

Kolle nord for
Breivikveien.

L_4
Høydedrag med
skogsvegetasjon
mellom Breivika
og Kanalen /
Ulsryggtjenn

L_5
Stemmetjønn

Påvirkning
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ID,
navn

Beskrivelse av
påvirkning fra tiltaket

L_6

Samlevei krysser den
særpregede Kanalen og
landskapsrommet, mye
terrenginngrep i
naturpreget område.
Avkjøring til nytt
boligområde ligger
svært tett på kanalen.

(---)

Terrengtilpassing og utforming
av bro er avgjørende for hvor
stor påvirkning tiltaket vil
medføre for delområdet.

Tiltaket i form av ny vei
går i kanten av
Ulsryggtjenn. Videre vil
deler av boligarealene
føre til fjernvirkning på
landskapsrommet. Ny
vei vil dele det
skogspregede
landskapet som i dag
går sammenhengende
fra skolen ned mot
Ulsryggtjenn og
oppfattes som en
barriere.

(---)

Bevaring og sikring av
eksisterende vegetasjon vil
kunne redusere påvirkning og
konsekvensgrad, omfang av
terrenginngrep har stor
betydning for tiltakets
påvirkning.

Tiltaket, både veien og
boligarealer, berører
kollen og delområdet
gjennom fjernvirkning.

(--)

Bevaring og sikring av
eksisterende vegetasjon samt
optimalisering av struktur i
boligarealene vil kunne
redusere påvirkning og
konsekvensgrad.

Kanalen

L_7

Ulsryggtjenn

L_8

Kolle mellom
Kanalen og
Eydehavn skole

Påvirkning
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ID,
navn

Beskrivelse av
påvirkning fra tiltaket

L_9

Ny atkomstvei og ny
parkeringsplass ved
grusbanen vil endre
landskapsrommets
karakter.

Grusbanen

L_10
Råna

L_11
Tromøysund, og
strandsone på
Tromøya - vis
a vis Arendal
havn.

DELUTREDNING LANDSKAPSBILDE

Påvirkning

Konsekvens
(--)

Avkjøring fra Kystveien
benytter dagens
kryssløsning for skolen.

0

Tiltaket, hovedsakelig
boligområdene og
endringene av Ulleråsen
blir synlig fra
Tromøysund og deler av
fylkesveien langs sjøen
på Tromøya.

(--)

Influensområde

side 32 av

42

Forklaring/usikkerhet
Stort arealbeslag i naturpreget
uteoppholdsareal for skolen
endrer områdets karakter.

Ubetydelig endring.

Ved optimalisering av
boligfeltenes struktur vil
fjernvirkningen kunne
reduseres, spesielt om det
legges vekt på at inngrep og
bebyggelse unngår å bryte
horisontlinjen og skape
silhuettvirkning.
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ID,
navn

Beskrivelse av
påvirkning fra tiltaket

L_12

Tiltaket vil ha
fjernvirkning til
delområdet.
Hovedsakelig
boligområdene vil være
synlige fra sjøen og også
kunne medføre
silhuettvirkning mot
horisonten.

(-)

Vegetasjon kan fungere som
‘filter’ eller buffer for
eksponeringen av
boligområdene, men struktur
og prinsipp for
terrengtilpassing og inngrep
kan også bidra til å forankre
utbyggingen til omgivelsenes
skala.

Tiltaket i form av
boligområdene, vil
sannsynligvis kun være
noe synlig fra sjøen og
ha fjernvirkning på
delområdet.

0

Vegetasjon er viktig som ‘filter’
eller buffer. Buffersoner med
eksisterende vegetasjon kan i
noe omfang bidra til å forankre
og knytte bebyggelsen til
omgivelsenes skala.

Breivikfjorden
Influensområde

L_13
Heggedalsbukta
Influensområde

Påvirkning
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Forklaring/usikkerhet
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7.2.

DELUTREDNING LANDSKAPSBILDE

Planforslaget; påvirkning og konsekvens

Påvirkning og konsekvens vurdert for ferdig bygd vei med tilhørende næringsarealer, dvs. for
tiltakene slik planforslaget viser.
ID,
navn

Beskrivelse av
påvirkning fra tiltaket

L_1

Tiltaket ny vei til
Arendal havn går
gjennom denne
bufferen mellom Elly
Eydesvei og
havnearealet.

Terrengform og
vegetasjon
mellom
E.Eydesvei /
Skoleveien og
havne-området

L_2

Påvirkning

Konsekvens
(-)

Utvidelse av
næringsarealet tar også
av denne bufferen, men
funksjon som skille
mellom industri og
boligområde er mulig å
opprettholde.
Tiltaket medfører større
terrenginngrep langs
Ulleråsens østside.

(--)

Terrengets helning fører til
betydelig arealbeslag, og
næringsbebyggelse kan gi
silhuett og fjernvirkning,
Ulleråsen er relativt eksponert,
slik at særlig høyde på
bebyggelsen i næringsarealet
har betydning. Tiltaket i
planforslaget vil bli synlig fra
omkringliggende arealer, men
skala og forankring er
akseptabel.

(-)

Fare for skjemmende
terrenginngrep langs ny vei,
ved optimalisering kan veilinje
justeres slik at terrenginngrep
og synlighet av det reduseres.

Sentralt
landskapselement for
planområdet og
Eydehavn berøres,
utsiktpunkt med
forholdsvis mye
vegetasjon.

Kolle nord for
Breivikveien.

Skjæringer og stort arealbeslag.
Delområdet endres, men
beholder sin funksjon som
bufferareal og skjerm.

Ulleråsen

L_3

Forklaring/usikkerhet

Tiltaket går i kanten av
denne kollen og blir
negativt påvirket ved at
det blir fjellskjæring /
terrenginngrep.
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ID,
navn

Beskrivelse av
påvirkning fra tiltaket

L_4

Tiltaket, dvs. både ny
vei og det nordligste
næringsarealet griper
inn i denne åskammen
som har en viktig
skjermende og
romdannende effekt og
bidrar sterkt til
områdets skogspreg.

(---)

Tiltaket berører ikke
Stemmetjønn og øvre
del av Kanalen direkte,
men inngrep kommer
svært tett innpå dette
landskapsrommet.

(--)

Høydedrag med
skogsvegetasjon
mellom Breivika
og Kanalen /
Ulsryggtjenn

L_5
Stemmetjønn

Påvirkning

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
Stort arealbeslag i viktig
landskapsform, svært synlig
både fra influensområdet mot
øst / sør-øst og fra
skoleområdet. Tiltaket vil bli
godt synlig også fra skogs- og
friluftsområdene og bidra til å
endre områdets karakter.
Optimalisering i forhold til vern
og demping med
vegetasjonsbuffere vil være
skadereduserende.

Arealbeslag, og eksponering av
tiltaket i form av trafikk på
veien i tillegg til at
planforslagets rammer for
bygningsmasse på det
nordligste næringsarealet vil
kunne være synlige fra
landskapsrommet rundt
Stemmetjønn og påvirke dette
negativt.
Skadereduserende tiltak som
bevaring av vegetasjon og god
terrengforming i forbindelse
med tiltaket er viktig.

L_6
Kanalen

Ny vei føres i kort bro
over den særpregede
Kanalen og krysser
dette spesielle
landskapsrommet.

(---)
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Landkar og terrengtilpassing
for bro er avgjørende for hvor
stor påvirkning tiltaket vil
medføre for delområdet. Jo
lenger bro og mindre fylling vil
redusere påvirkningen og
medføre redusert
konsekvensgrad.

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN DETALJREGULERING MED KU

DELUTREDNING LANDSKAPSBILDE

ID,
navn

Beskrivelse av
påvirkning fra tiltaket

L_7

Tiltaket, hovedsakelig
det nordligste
næringsarealet, vil
påvirke delområdet
gjennom fjernvirkninger
av volum, høyde og
omfang på utbyggingen.
Veitraséen som krysser
kanalen på bro vil også
ha noe påvirkning.

(---)

Tiltaket, både veien og
næringsarealer, berører
kollen og delområdet
gjennom fjernvirkning.
Avstand til tiltaket i
luftlinje er ca 100 – 200
m. Skala og volumer i
næringsområdet
harmonerer ikke med
de eksisterende
omgivelsene.

(-)

Bevaring og sikring av
eksisterende vegetasjon samt
optimalisering / reduksjon av
volum og høyde på
næringsbebyggelse vil kunne
redusere påvirkning og
konsekvensgrad.

Ny vei går i kanten av
landskapsrommet med
grusbanen og påvirker
dette. Næringsarealet
lengst nord vil også ha
en viss fjernvirkning på
delområdet.

(--)

Veifyllinger,
terrengbearbeiding og
arrondering samt skjerming
med vegetasjon vil være viktige
fokusområder i forbindelse
med skadereduserende tiltak.

Ulsryggtjenn

L_8
Kolle mellom
Kanalen og
Eydehavn skole

L_9
Grusbanen

Påvirkning

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
Fjernvirkning av
næringsområdet lengst nord er
den delen av tiltaket som
bidrar mest i negativ retning i
delområdet.
Bevaring og sikring av
eksisterende vegetasjon samt
optimalisering / reduksjon av
volum og høyde på
næringsbebyggelse vil redusere
påvirkning og konsekvensgrad.
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ID,
navn

Beskrivelse av
påvirkning fra tiltaket

L_10

Avkjøring fra Kystveien
omfatter stort
terrenginngrep i et
markant landskapsrom
langs Neskilen.

Råna

DELUTREDNING LANDSKAPSBILDE

Påvirkning

Konsekvens
(--)

Forklaring/usikkerhet
Stort arealbeslag og endring av
langsgående terrengkant som
utgjør en vegg i
landskapsrommet, denne blir
brutt på en lengre strekning.
Hensynet til fremkommelighet
for store kjøretøy går på
bekostning av miljømålet om
god terrengtilpassing siden den
pga krav om lite stigning blir
liggende i en sjakt i terrenget.

L_11
Tromøysund, og
strandsone på
Tromøya - vis
á vis Arendal
havn.

Tiltaket, hovedsakelig
næringsområdene blir
synlig fra Tromøysund
og deler av fvlkesveien
langs sjøen på Tromøya.

(-)

Ved optimalisering av
næringsbebyggelsens
plassering og høyde, vil
fjernvirkningen reduseres.
Spesielt om høyder på
næringsområdene utenfor
havneområdet ikke skaper
silhuettvirkning mot
horisonten.

Tiltaket i form av
næringsområdene, vil
kunne være synlig fra
sjøen og også gi
silhuettvirkning mot
horisonten.

(-)

Vegetasjon viktig som ‘filter’
eller buffer – spesielt i forhold
til næringsarealene som ikke er
knyttet til havneområdet.
Størrelsen på
næringsbebyggelsen på disse
områdene vil om den blir svært
synlig oppfattes som
dominerende og ikke tilpasset
omgivelsenes skala.
Buffersoner med eksisterende
vegetasjon kan i begrenset
omfang være
skadereduserende og bidra til å
forankre næringsarealene til
omgivelsenes skala.

Influensområde

L_12
Breivikfjorden
Influensområde
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ID,
navn

Beskrivelse av
påvirkning fra tiltaket

L_13

Tiltaket i form av
næringsområdene, vil
kunne være synlig fra
sjøen og også gi
silhuettvirkning mot
horisonten.

Heggedalsbukta
Influensområde

DELUTREDNING LANDSKAPSBILDE

Påvirkning

Konsekvens
(-)
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Forklaring/usikkerhet
Vegetasjon viktig som ‘filter’
eller buffer – spesielt i forhold
til næringsarealene som ikke er
knyttet til havneområdet.
Størrelsen på
næringsbebyggelsen på disse
områdene vil om den blir svært
synlig oppfattes som
dominerende og ikke tilpasset
omgivelsenes skala.
Buffersoner med eksisterende
vegetasjon kan i begrenset
omfang være
skadereduserende og bidra til å
forankre næringsarealene til
omgivelsenes skala.
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DELUTREDNING LANDSKAPSBILDE

8. KONSEKVENS FOR VURDERTE ALTERNATIV
8.1.

Sammenstilling av konsekvens

ID

Navn

Gjeldende

Planforslaget

L_1

Terrengform og vegetasjon mellom Elly Eydesvei /
Skoleveien og dagens havneområde

0

-

L_2

Ulleråsen

---

--

L_3

Kolle nord for Breivikveien

--

-

L_4

Høydedrag med skogsvegetasjon mellom Breivika
og Kanalen / Ulsryggtjenn

---

---

L_5

Stemmetjønn

---

--

L_6

Kanalen

---

---

L_7

Ulsryggtjenn

---

---

L_8

Kolle mellom Kanalen og Eydehavn skole

--

-

L_9

Grusbanen

--

--

L_10

Råna

0

--

L_11

Tromøysund, og strandsone på Tromøya - vis á vis
Arendal
havn. Influensområde

--

-

L_12

Breivikfjorden – Influensområde

-

-

L_13

Heggedalsbukta - Influensområde

0

-

Delområder med
alvorlig
miljøskade
dominerer. Disse
er alle på et vis
koblet til areal
avsatt til
boligformål i
alternativet.

3 av de 6 delområdene
med lavest
konsekvensgrad er
influensområder.
Delområdene innenfor
planområdet er derfor
tillagt mer vekt, og de
med vurdering
betydelig miljøskade
dominerer. Det har
vært utslagsgivende at
kun L_4 som det eneste
av delområdene med
alvorlig miljøskade, (3
minus), vil ha betydelig
fjernvirkning.

Stor negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

2

1

Avveiing
Samlet vurdering
Rangering

Figur 9: Sammenstilling av konsekvens, Landskapsbilde.

En sammenstilling av konsekvens for gjeldende regulering og planforslaget viser at det for tema
landskapsbilde er en forskjell mellom hvor stor negativ konsekvens de to alternativene vil ha.
Planforslaget har 3 delområder hvor konsekvensen er vurdert som 3 minus (- - -) alvorlig miljøskade,
mens det for gjeldende regulering er registrert 5 delområder med denne konsekvensgraden.
Til tross for at planforslaget rangeres som mindre negativt enn gjeldende regulering, er det verdt å
merke seg at planforslaget vil ha ‘Middels negativ’ konsekvens for landskapsbildet, og ikke er
konfliktfritt. Det er spesielt næringsarealene, hovedsakelig det nordligste, N9, som vurderes å påvirke
områdene Kanalen, Ulsryggtjenn og høydedraget L_4 negativt og gi betydelige fjernvirkninger.
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9. SKADEREDUKSJON OG OPPFØLGING
I planarbeidet har det parallelt med fagutredningene vært jobbet tverrfaglig for å redusere de
negative konsekvensene også for landskapsbilde. Det er viktig å redusere arealinngrep så mye som
mulig i både anleggs- og driftsfasen slik at terrenginngrepene blir minst mulig.
Arbeidet for å søke tilpassinger og optimalisering av planforslaget som reduserer påvirkning og grad
av negativ konsekvens, bør fortsette også i det videre arbeidet med planen.
Areal til rigg- og driftsområder er i planforslaget lagt der plangjennomføringen forutsetter
terrenginngrep, slik at områder hvor det ikke skal gjøres inngrep eller tiltak, ikke blir berørt. Videre
arbeid angående å redusere de negative konsekvensene for deltema landskapsbilde, bør også
fortsette å benytte seg av terrengmodell og 3D-visualisering slik at berørte parter og
beslutningstakere kan få en god forståelse av tiltakets påvirkning på landskapsbildet.
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Tidligere utarbeidet landskapsanalyse, AAFK
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www.opplysningen1881.no fly og skråfoto
Statens vegvesen Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018)
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VEDLEGG – REGISTRERING LANDSKAPSBILDE
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