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Forord
Asplan Viak AS er engasjert av Arendal kommune til å utarbeide forslag til detaljregulering av ny
hovedatkomst til Arendal havn på Eydehavn. Statens vegvesen har planlagt veitraséen, mens Asplan
Viak har vurdert om avsatte byggeområder i tilknytning til veitraséen kan omreguleres fra bolig til
næring.
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.
Arendal kommune er forslagsstiller og planmyndighet, og er ansvarlig både for utarbeiding og
behandling av planforslaget.
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, mens Hanne Alnæs har kvalitetssikret rapporten.

Arendal, 20.04.2020
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1. SAMMENDRAG AV UTREDNINGSTEMA FRILUFTSLIV, BY- OG
BYGDELIV
Tiltaksbeskrivelse
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.

Verdivurdering
Verdisatte delområder, fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv
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Sammenstilling av konsekvens og rangering
ID

Navn

FBB_1

Eydehavn skole med nærområde

FBB_2

Ulleråsen
Skogsområde på sørsiden av Ulleråsen til Skoleveien
og gress-banen.
Skogsområdet nord for skolen, Gml Tvedestrandsvei/
Garthaveien
Skogsområdet øst for Ulsryggtjern og ned til Breivika
og sjøen

FBB_3
FBB_4
FBB_5

Gjeldende

Planforslaget

---

---

--

--

--

-

-

0

-

-

Betydelig miljøskade
for 2 av delområdene,
samt alvorlig
miljøskade for
området rundt
skolen. Totalt større
arealbeslag i tillegg til
at all trafikk til havna
fortsatt går gjennom
Eydehavn sentrum
med dette
alternativet.
Middels negativ
konsekvens

Avveiing
Samlet vurdering
Rangering

Alvorlig miljøskade i
skolens nærområde
samt betydelig
miljøskade ved
Ulleråsen. Brudd i
turløypetrase med
god standard.
Middels negativ
konsekvens

2

1

For gjeldende regulering dominerer delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -), mens
planforslaget har flest delområder med konsekvensgrad 1 minus (-). Planforslagets konsekvens for
skolens nærområde, samt bruddet / mangel på sammenhengende turveg med høy standard
(tilsvarende som i dag) bidrar imidlertid til at også dette alternativet samlet vurderes som middels
negativ konsekvens.
Selv om de to alternativene kommer forholdsvis likt ut, rangeres gjeldende regulering som dårligere
pga at det medfører:
•
•
•

større arealbeslag
mer oppdeling og fragmentering av tur- og skogsområder
at trafikk til og fra Arendal havn fortsatt vil gå gjennom Eydehavn sentrum

Særlig punktet ang trafikk til Arendal havn som utgjør både en trafikk- og helsefare for barn og unge
og folkehelse generelt, veier tungt i rangeringen siden alternativene ellers er forholdsvis like ang
konsekvens.
Planforslaget vurderes som noe bedre enn gjeldende regulering, fordi det løser utfordringen med
dagens trafikk til Arendal havn på en bedre måte enn både dagens situasjon / referansesituasjonen
og gjeldende regulering gjør.
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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 Barn- og unge og Nærmiljø og friluftsliv skal
utredes. Denne delutredningen omfatter Friluftsliv / by- og bygdeliv som i henhold til Statens
vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018) er gjeldende navn på dette tema.

Avgrensing av fagområdet
Temaet Friluftsliv / by- og bygdeliv omhandler landskapet «slik folk oppfatter og bruker det». Jakt og
fiske inngår i friluftslivbegrepet. I Statens vegvesens Håndbok V712 defineres temaet Friluftsliv / byog bygdeliv som:
•
•

Friluftsliv: Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse
By- og bygdeliv: Opphold og fysisk aktivitet i byer og tettsteder

Planprogrammets krav
Følgende temaer skal utredes:
1. Barn- og unge
2. Naturmangfold
3. Landskap
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 i forskrift om konsekvensutredninger omhandler krav til innhold i
konsekvensutredningen. §17 2. avsnitt sier at man skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig
informasjon. Dersom viktig informasjon mangler, skal denne innhentes.
Tema Friluftsliv / by- og bygdeliv erstatter det som tidligere ble omfattet av ‘Barn- og unge’ samt
‘Nærmiljø’og friluftsliv. Metoden i Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser (feb. 2018)
ligger til grunn for utredning av de tema håndboka omfatter. Øvrige tema beskrives og vurderes i
planbeskrivelsen.
Planprogrammets omtale av kunnskapsgrunnlag og metode for tema Friluftsliv/by- og bygdeliv (Barn
og unge, nærmiljø og friluftsliv):
Temanavn

Kunnskapsgrunnlag

Metode

Barn- og unge

Barns bruk av berørte områder

Innhenting av lokalkunnskap fra
lokalbefolkning, skoler,
barnehager og idrettsklubber

Nærmiljø og friluftsliv

Nasjonale/regionale og lokal
verdisetting av berørte
områder
Bruk og verdi av nærmiljøområder

Nærmiljø og friluftsliv blir vurdert
ut fra eksisterende kvalitet og
framtidig tilgjengelighet til leike-,
park-, og/eller friluftsområder som
følge av det planlagte tiltaket.
Gjeldende reguleringsplaner og
lokalkunnskap, lokalbefolkning,
skole, barnehager, klubber og
foreninger
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Hovedfokuset for Friluftsliv / by- og bygdeliv er å få fram de miljømessige virkningene av
reguleringsplanforslaget innenfor dette temaet.

Krav, retningslinjer og prosess
Planer skal alltid vurderes i forhold til om en plan eller et tiltak kan få vesentlige konsekvenser for
miljø eller samfunn, jfr. forskrift om konsekvensutredninger datert 1.7.2017 § 10.
Det skal vurderes om planen er i konflikt med bl.a. følgende punkt som er relevant for
delutredningens tema:
•
•
•
•
•

områder som er særlige viktige for friluftsliv
Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur-, og frilufts formål
Konsekvensene for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller
luftforurensing
St. meld 18, 2015-2016 «Friluftsliv- Natur som kilde til helse og livskvalitet»
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging

Konsekvenser er knyttet til om områder der det utøves fysisk aktivitet og opphold i friluft i fritiden får
miljøforandring eller endret naturopplevelse. Også dersom kvaliteten av opphold utendørs grunnet
tilgang til rekreasjonsarealer blir påvirket av tiltaket i planforslaget, defineres dette som
konsekvenser. Det skal vurderes om planforslaget berører barn og unges muligheter for aktiviteter
ute, samt om forhold for gående og syklende blir berørt av tiltaket. Eventuell barrierevirkning og
arealforbruk som kan påvirke menneskers bruk av området og kan gi konsekvenser for friluftsliv / byog bygdeliv, skal utredes.
I høringsperioden for planprogrammet gjennomførte Arendal kommune folkemøte på Eydehavn.

Hensikten var å informere og legge til rette for dialog med lokalbefolkningen, lag og foreninger og de
som ønsket eller så behov for det. Prosjektet har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra
grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke
er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.
Kommunenes representanter for barn og unge deltok på ‘Barnetråkk’-registrering på Eydehavn skole
03.12.2019. Representanten informerte også klassen som deltok i registreringen om hvordan barn og
unges interesser kan ivaretas i kommunens planarbeid. Det ble lagt vekt på områder som er i bruk av
barn og unge og hvordan denne gruppen skal ivaretas gjennom planarbeidet. Direkte involvering av
barn og unge og registreringen av deres bruk av planområdet, ble gjennomført med 6. klasse ved
Eydehavn skole gjennom barnetråkkregistreringen, som i tillegg fungerte som et viktig innspillmøte
fra barn- og unge som bruker og ferdes i planområdet. (Barnetråkkregistreringen er oppsummert i et
egent notat som vedlegg i utredningsarbeidet, i tillegg finnes info her: https://www.barnetrakk.no/).
Det er videre avholdt eget møte med skolens ledelse angående bruk av arealene i planområdet, med
de to barnehagene som befinner seg innenfor planområdet, samt med representanter fra Sørfjell IL
og Frisbeegolf-gruppa i idrettslaget. I tillegg til befaringer, registrering og vurdering på kart og flyfoto,
har møtene med de som bruker området, gitt mye nyttig og relevant informasjon til arbeidet med
denne utredningen.
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3. BESKRIVELSE AV TILTAKET

Figur 1: Planlagte tiltak i planforslaget og urealiserte tiltak i gjeldende regulering innen planområdet

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

Gjeldende

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

Gjeldende

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
Generelt
Konsekvensutredningen er gjennomført iht. planprogrammet. Metodisk bygger
konsekvensutredningen på Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018).
Trinn 1 omfatter en kartlegging og karakteristikk av verdier i området med inndeling i enhetlige
delområder. Deretter vurderes tiltakets påvirkning og konsekvens for hvert enkelt delområde. Som
neste trinn i metoden settes konsekvensene for delområdene sammen til en samlet vurdering av
alternativene. Denne delen av analysen gir grunnlag for å rangere og sammenligne ulike alternativer
innenfor hvert enkelt fag, i dette tilfellet bare planforslaget og gjeldende regulering.
Verdivurderinger, påvirkning og konsekvens
Det er utarbeidet verdikart knyttet til beskrivelsen av delområdene. Delområdene er vurdert hver for
seg med hensyn til verdi, påvirkning og konsekvens. Konsekvensen for de forskjellige delområdene er
resultatet av verdi og påvirkning – se figuren nedenfor.

Figur 2: Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde grad av verdi med
grad av påvirkning. Kilde Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser.

Figur 3: Skala og forklaring for konsekvensvurdering av delområder. Kilde Statens vegvesens håndbok V712
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Konsekvensen uttrykker om tiltaket vil medføre endring til det positive eller det negative, eller om
det er uten betydning for et delområde.

Kriterier for verdi
Verdien for det enkelte delområdet blir fastsatt på en flytende skala fra uten betydning til svært stor
verdi. De utførte registreringene for fagtema friluftsliv / by- og bygdeliv tar utgangspunkt i
metodikken i Håndbok V712 og registreringskategoriene definert der.

Figur 4: Registreringskategorier. Kilde Statens vegvesens håndbok V712

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 svært høy bruksintensitet og stor attraktivitet.
Delområder med ‘Noe verdi’ eller lavere verdi, anses ikke som beslutningsrelevante og omtales ikke i
denne utredningen.

Figur 5: Verdiskala. Kilde Statens vegvesens håndbok V712
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Kriterier for påvirkning
I hvilket omfang delområdene endres av tiltaket, uttrykkes gjennom påvirkning. 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, og kan skyldes flere forhold.

Kriterier for konsekvens
Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning. Konsekvensen er en vurdering
av om planforslaget vil medføre bedring eller forringelse i et område.

Kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsgrunnlaget er basert på følgende data:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomføring av `Barnetråkkregistreringer’ ved Eydehavn skole
https://www.barnetrakk.no/
Møter med Eydehavn skole, v/ledelsen
Møte med Grandehagen og Soria Moria barnehage
Møte med Arendal kommune v/folkehelsekoordinator
Møte med Sørfjell IL / Frisbeegolfgruppa
Befaring i planområdet
Kartdata, ortofoto, terrengmodeller
Kommuneplanen
Innkomne merknader etter meldt planoppstart
Tidligere utarbeidet konsekvensutredning for Eydehavn industri- og havneområde,
www.arendalskart.no
www.naturbase.no
Norge i bilder.no
Kart/ skråfoto fra Opplysningen 1881

Barnetråkkregistrering
I forbindelse med planarbeidet ble det gjennomført registrering av Barnetråkk på Eydehavn skole.
Registreringene ble gjort av elever på 6 trinn. Barnetråkk er en metode for å sikre barn og unges
medvirkning i kommunalt planarbeid. Informasjonen er anonym og kan ikke knyttes til de som har
lagt det inn. Informasjonene fra registreringen er lagret i digitalt kartsystem som Arendal kommune
har tilgang til.
Barnetråkkregistreringene går ut på at barna tegner inn:
•
•
•

Veier - hvilke veier som brukes til skolen og hvilke som benyttes i fritiden
Steder - hvilke steder barn og ungdom liker og ikke liker, samt hvilke ønsker de har for
endring av disse stedene
Steder som benyttes til fritidsaktiviteter utendørs
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5. OVERORDNEDE TREKK
Generell beskrivelse av planområdet som nærområde
Store deler av planområdet er et typisk nærturområde med skogspreg med myrer og tjern. For
temaet friluftsliv/ by- og bygdeliv, er den største verdien knyttet til slike områder mulighetene for
kortere turer og enkel tilgang fra nærliggende bomiljø.

Figur 6: Planområdet, fra ortofoto.

I planområdet finnes både tettbygde strøk med næringsområder og boliger, idrettsplasser, skole,
hager og tilhørende infrastruktur. Arealene fra Ulsryggtjern sørover til Ulleråsen og Skoleveien består
av skogsarealer med varierende grad av tilrettelegging som stier, turveier og småveier. I ytterkant av
planområdet ligger boliger, Eydehavn skole og to barnehager. Innenfor planområdet er det
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opparbeidet flere stier og turveier, og det er tilrettelagt for kryssing av bekker og den steinsatte
kanalen med flere mindre broer. Kloppedalsbanen i nærheten av skolen har siden 1930-tallet vært
opparbeidet som en større grusplass for aktivitet (f.eks fotball, ski, aktivitetsdag osv). Videre er det
også anlagt bane for frisbeegolf i denne delen av planområdet.

Figur 7: Frisbeegolf-løype vist på ortofoto, Arendal kommune.
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Arealet fra Ulleråsen til Gartatjenn sammen med kanalen mellom Stemmetjønn og Ulsryggtjern, er et
viktig friluftsområde som regnes å ha særlig verdi for lokalbefolkningen på Eydehavn. Området er
også inngangen til et større tur- og friluftsområde nordover mot Garta, Gartafjorden og
Breiviksfjorden. Dette sammenfaller med Arendal kommunes kartlegging av friluftsområder
(www.naturbase.no) der skogsarealene i planområdet er kategorisert som nærturterreng med verdi:
`svært viktig’, se kartutsnitt nedenfor.

Figur 8: Viktige friluftsområder, Arendal kommune/ Naturbase.
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Hele planområdet ligger innenfor nedslagsfeltet for Molandsvassdraget som er et verna vassdrag. Også
i forbindelse med verneplanen nevnes det at vassdraget er viktig for friluftslivet.

Figur 9: Registreringskart, Friluftsliv, by- og bygdeliv, Kilde: Arendal kommune/ Barnetråkk

side 19 av

31

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN DETALJREGULERING MED KU

DELUTREDNING FRILUFTSLIV, BY- OG BYGDELIV

Barn og unges interesser i området er videre knyttet til trafikksikre gang- og sykkelforbindelser, f.eks
småveiene inn fra Breivikveien og Ulleråsveien som går over i turstier. Disse benyttes som skolevei.
Skolen bruker også disse til sykkelturer og i forbindelse med gymtimer, aktivitetsdager m.m..
Turveiene og de mindre veiene gir skolen gode muligheter for å benytte rundløyper med varierende
lengde for gå-, løpe og sykkelturer.
Det er generelt god tilgang til friluftsområder på Eydehavn. Ulfsryggen og Ulleråsen innenfor
planområdet, samt Buøya som er statlig sikra friluftsområde utenfor planområdet, er de mest brukte.
Alle områdene ligger i gang-/sykkelavstand fra bebyggelsen på Eydehavn.

Influensområde
Influensområdet strekker seg ut over planområdet, da tiltaket vil kunne påvirke bruken og
opplevelsen av arealer som ligger utenfor planområdet. Planforslaget med den nye veien og
tilhørende næringsområder, vil kunne påvirke ferdsel mellom delområder som naturlig henger
sammen og stykke dem opp til mindre, separate friluftsområder. Dette kan for eksempel gjelde
skoleveier, snarveier, turveier og sykkelruter, badeplasser osv. Veien og næringsområdene vil også
kunne endre tilgjengeligheten mellom områder der folk bor og områder de bruker, for eksempel
tilgang til nærturterrenget. Et inngrep i deler av et sammenhengende friluftslivsområde kan endre
karakteren eller reduserer kvaliteten på hele området.
Influensområdet for gjeldende regulering omfatter også dagens fylkesvei 3502 gjennom Eydehavn
sentrum. Dette fordi den vedtatte veitraseen i gjeldende reguleringsplan, med tunnel fra Neskilen til
Karl Hansensvei, ikke lar seg bygge fordi den ikke lenger tilfredsstiller dagens krav til tunneler og
linjeføring. En konsekvens av dette blir at trafikken til og fra Arendal havn fortsatt må følge dagens
vei.
Trafikken til Arendal havn går i dag gjennom Eydehavn sentrum, der mange av elevene ved Eydehavn
skole bor. Med utgangspunkt i at skoleveien deres starter her, er boligområdene sentralt på
Eydehavn også å regne som influensområde til planen, et influensområde som i dag preges av mye
trafikk, spesielt tungtrafikken til havna. Trafikksituasjonen kan i dag sies å utgjøre en trafikkfare i
forhold til barn og unges ferdsel og trivsel i influensområdet.
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6. VERDIVURDERING
Registreringer og verdivurdering av delområder
Registreringene som danner grunnlaget for verdivurderingen er vist på temakart i forrige kapittel.

Figur 10: Verdisatte delområder Friluftsliv / by- og bygdeliv.
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Tabellen nedenfor beskriver og begrunner verdisettingen av hvert enkelt delområde.
ID Navn

Beskrivelse

FBB 1

Omfatter Eydehavn skole med tilhørende skolegård,
grusbanen Kloppedalsbanen, Ulsryggtjenn og
Stemmetjenn med kanalen mellom. Videre
turmålene ‘Månetoppen’ og ‘Mosetoppen’, i tillegg
til atkomst til ‘Hogstfeltet’ (turmål for uteskole etc.)
som ligger rett utenfor planområdet. Eydehavn
naturbarnehage ligger ved siden av skolen.
Skogsarealene med flere etablerte leke-områder
med lavvo etc. brukes av skolen, sfo og barnehagen.
Skolen bruker vannene til skøyting om vinteren,
bading og padling i sommerhalvåret. Turstier
benyttes i gymtimer, og i forbindelse med uteskole
og aktivitets-dager for skolen, samt av barnehage og
sfo. Enkelte elever benytter seg av turstiene som
skolevei; S. Kristiansensvei går helt inn til grusbanen
Kloppedalsmyra, Ulleråsveien har forbindelse til
turvei til Stemmetjenn. Skogsarealene både mot
nord, sør, øst og vest samt vannene brukes av
skolen i under-visningen. Innenfor området er det
også anlagt en frisbeegolf-bane. Frisbeegolf-banen
er et lavterskeltilbud i nærmiljøet samtidig som den
er en av de beste konkurranse-banene i Norge.
Banen opprettholder og vedlikeholder
tilgjengelighet til viktige frilufts-livsområder ved å ha
en 29 hulls bane, som strekker seg over store
områder. Det er konstruert flere broer over kanalen
mellom Ulsryggtjenn og Stemmetjenn som blir flittig
benyttet. Anlegget mottar støtte som
nærmiljøanlegg.

Eydehavn skole
med nærområde

Verdibegrunnelse
•
•
•
•
•

Leke- og rekreasjonsområde
Nærturterreng
Ferdselsforbindelse
Strandsone med tilhørende sjø og
vassdrag
Nasjonal sykkelrute.

På bakgrunn av områdets store betydning for
skole, sfo, barnehage og befolkningen ellers,
både sommer og vinter, vurderes delområdet
å ha stor til svært stor verdi for friluftsliv / byog bygdeliv.

Nasjonal sykkelrute 1 går gjennom del-området på
Kystveien nordover og videre innover Gartaveien og
nord for Ulsryggtjenn. Kulturløypa ‘Ulsryggtjenna
rundt’ ble anlagt i 2007 og går på stier og kjerreveier
gjennom området.
Verdivurdering

FBB 2
Ulleråsen

Uten betydning

Noe

Middels

Omfatter området rundt Ulleråsen og selve toppen
beliggende ca 50 moh. Utsikt fra platået med
svaberg og høydebasseng på selve Ulleråsen. Ellers
flere stier i kupert og frodig skogsterreng med bl.a.
eikeskog og deler av gamle steingjerder. I
‘Gaupedalen’ på østsiden av åsen har Grandehagen
barnehage opparbeidet et lekeområde med lavvoer
etc. som barnehagen bruker mye – flere ganger pr.
uke.

Uten betydning

Stor

•
•
•

Svært stor

Leke- og rekreasjonsområde
Nærturterreng
Ferdselsforbindelse.

Området har stor verdi for Grandehagen
barnehage som lekeområde med lavvo etc. i
‘Gaupedalen’. I tillegg har området lokal verdi
som atkomst til skogsterreng på brei sti;
vannledningstraséen er egnet og tilgjengelig
også for brukere som trenger mer
tilrettelegging enn kuperte skogsstier.
Ulleråsen som lokalt utsiktspunkt / turmål
bidrar også til at delområdet vurderes å ha stor
verdi.
Middels
Stor
Svært stor

Noe

Verdivurdering
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ID Navn

Beskrivelse

FBB 3

Omfatter området på sørsiden av Ulleråsen
gressbanen og arealet mellom Skoleveien og
Ulleråsevien. Innfallsport til turområdet fra
Ulleråsveien. Skolevei, atkomst til barnehagens
tur/leke-område fra Breivikveien, gressbanen /
Sørfjell IL klubbhus (utenfor planområdet, men i
influensområdet). Variert og kupert skogsareal på
sørsiden av Ulleråsen.

Skogsområde på
sørsiden av
Ulleråsen til
Skoleveien og
gressbanen.

Uten betydning

Verdibegrunnelse

Noe

•
•

Ferdselsforbindelse
Leke- og rekreasjonsområde

Området er viktig som atkomst til frilufts- og
skogsområdene, samt som del av trafikksikker
skolevei. Utover dette også som rundløype
benyttet til gym- og aktivitetsdager og del av
sykkelturtrasé og tur fra Eydehavn skole til
Buøya. Gressbanen til Sørfjell IL ligger utenfor
planområdet, men i tilknytning til adkomsten
til turområdet og langs det som brukes som
skolevei. Verdien trekkes noe ned da området
ikke i seg selv er mål for opphold, men
fungerer som innfallsport / overgang mellom
boligområdene og turområdet /
skogsområdet. Vurderes til middels verdi.

Middels

Stor

Svært stor

Verdivurdering

FBB 4
(influensområde)

Skogsområdet
nord for skolen,
Gamle
Tvedestrandsvei/
Garthaveien

Omfatter skogsareal med Gamle Tvedestrandsvei –
Gartaveien nord for Eydehavn skole. Veitraséen er
del av rundløypa skolen bruker til sykkel – gå- og
løpeturer. Arealet er en fortsettelse av skolens
nærområde og grenser til dette, til tross for at det
ligger utenfor plangrensa. Området er en del av
planens influensområde.

Uten betydning

Noe

•
•

Nærturterreng.
Ferdselsforbindelse

Areal med skogspreg og noen stier, bidrar til å
åpne for flere muligheter for rundløyper i
turområdet samt forbindelse til større skogsog turområder mot nord. Vurderes til middels
verdi.

Middels

Stor

Svært stor

Verdivurdering

FBB 5
(influensområde)
Skogsområdet øst
for Ulsryggtjern og
ned til Breivika og
sjøen

Omfatter skogsområder som ligger utenfor
planområdet, men i influensområdet, som er
sammenhengende / ligger i forlengelse av
planområdet og er derfor verdivurdert. Skolens
turmål 'Hogstfeltet' og Kvartsstranda ligger innenfor
delområdet. Kvartsstranda brukes både til bading og
i sammenheng med undervisningen. Delstrekning av
trasé for rundtur - gåtur / sykkel går gjennom
området, og også en delstrekning av 'Kulturløypa'
ligger innenfor dette influensområdet.

Uten betydning

Noe

Middels

Verdivurdering
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•
•
•
•

Nærturterreng
Ferdselsforbindelse
Strandsone med tilhørende sjø /
vassdrag
Leke- og rekreasjonsområde

Skogsareal som strekker seg ned til sjøen,
strand og strandsone sammen med skolens
turmål ‘Hogstfeltet’, bidrar til å gi området stor
verdi. Delstrekning av Kulturløypa går også
gjennom området og har betydning for
verdivurderingen.
Vurderes til stor verdi.
Stor

Svært stor
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7. PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
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

FBB_1

Tiltaket vil medføre at
Eydehavn skole får en ny
vei både forbi på sørsiden
og på nordsiden, hhv. til ny
parkeringsplass ved
Kloppedalsmyra og til nye
boligområder. På sørsiden
avgrenser den nye veien
skolegården og tur/lekeområdet
‘Mosetoppen’ reguleres til
boligareal. På nordsiden
avskjærer den andre nye
veien skolens uteareal fra
Storetjenn og utearealene
med lavvo og skogslek i
denne retningen. Den nye
samleveien krysser traséen
for kulturløypa/ rundløype
og turløype/ sykkelvei til
Borøya etc. Videre blir
poster/hull i frisbeegolfbanen liggende på begge
sider av samleveien slik at
den stykker opp banen.

Eydehavn
skole med
nærområde

Påvirkning

Konsekvens
(---)

Forklaring/usikkerhet
Stort arealbeslag til bolig og
parkering samt vei i det som i dag
er friluftsområder / spredt
boligbebyggelse på Ulfsryggen,
Kloppedalsmyra.
Medfører en betydelig reduksjon
av skolens nærtur- og
uteoppholdsareal i naturpregede
omgivelser.
Endring/reduksjon av antall hull i
frisbeegolf-banen kan endre
banens status og mulighet for
videre NM-arrangementer.

Det nordligste store
boligområdet i
reguleringsplanen fører til
at turmålet ‘Månetoppen’
og også flere hull i
frisbeegolf-banen berøres
og må vurderes flyttet.
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ID,
navn

Beskrivelse av
påvirkning fra tiltaket

FBB_2

Tiltaket vil medføre at
Grandehagen barnehages
leke- og turmål
‘Gaupedalen’ forsvinner.
Området er i alternativet
avsatt til boligformål med
et smalt grøntdrag opp til
Ulleråsen mellom
boligarealene.

Ulleråsen
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Påvirkning

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

(--)

Relativt store arealer hvor det i
dag er skogsmark med sti- og
turveier, er avsatt til boligformål.
Dette fører til sterk reduksjon i
areal som ikke er berørt av
utbygging.

(--)

Betydelig arealbeslag ved at
skogsterreng endres til boligareal, i
tillegg forsvinner tursti på
vannledning som blir trase for
hovedveien. Det blir lenger
avstand til turvei i skog fra store
deler av bebyggelsen på Eydehavn.

Dagens stinett opp til
Ulleråsen forsvinner og
utsiktspunktet blir
vanskeligere tilgjengelig.
Tiltaket fører til biltrafikk
og nedbygging av skog der
det til nå har vært mulig å
ferdes på god sti/turvei
som vannledningstraséen
er, i skogsterreng.
Også på østsiden av
samleveien er det satt av
større områder til
boligformål.

FBB_3

Skogsområde på
sørsiden av
Ulleråsen til
Skoleveien
og gressbanen.

Tiltaket medfører at
atkomst til turterreng
skyves nordover og at
innfallsporten til et større,
sammenhengende
turområde i kort avstand
fra der folk bor, fjernes.
Samtidig blir
nærturområdet mer
oppdelt og utbygd.

Trafikken til havna fortsetter som i
dag delvis langs
turvei/sykkeltraseen som skolen
bruker fra gressbanen (Sørfjell
IL)og utgjør en trafikkfare.

Trafikken til havna på
eksisterende veg skaper en
barriere mellom Sørfjell
IL´s gressbane og skogs- og
turområdene nordover
mot Stemmetjenn,
Kanalen, Kloppedalsmyra
og skolen.
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ID,
navn

Beskrivelse av
påvirkning fra tiltaket

FBB_4

Den regulerte
samleveien følger på
det første strekket fra
Neskilen og mot skolen,
samme trasé som
nasjonal Sykkelrute 1 og
kulturløypa. Utover
dette har alternativet
ingen direkte
innvirkning på dette
influensområdet.

(influensområde)

Skogsområd
et nord for
skolen,
Gamle
Tvedestrand
svei /
Garthaveien
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Påvirkning

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

(-)

Endret situasjon for skolen i og
med at den avgrenses av veier i
alle retninger bortsett fra mot
sør.

(-)
(-)

En erstatning
av ‘Hogstfeltet’
Stort
arealbeslag
som også med
et tilsvarende
areal i nærheten,
gjennom
beliggenheten
på vil
være
et
skadereduserende
høydedraget vil påvirke ogtiltak
som bidrar
til å redusere
redusere
inntrykket
av et
påvirkning og konsekvensgrad.
skogspreget område.

Området vil bli noe
forringet når det gjelder
attraktivitet for
friluftsliv og som
nærturterreng pga vei
og trafikk til nye
boligområder.
Tiltaket berører
berører
Tiltaket
influensområdet indirekte.
influensområdet
Næringsområdet
medfører
indirekte.
Boligområdet
(influensat
skolens
turmål
område)
medfører at skolens
‘Hogstfeltet’ får svært
turmål ‘Hogstfeltet’ får
redusert attraktivitet.
svært redusert
Skogsområd Kulturløypa brytes av
attraktivitet
som turmål.
et øst for
tiltaket i tilgrensende
det
nærmeste
Ulsryggtjern For
delområde.
og ned til
boligområdet vil
Breivika og
området kunne
sjøen
fungerer godt som
nærleke-skog el.lign.

FBB_5

Kulturløypa brytes av
tiltaket i tilgrensende
delområde.
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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

FBB_1

Tiltaket vil medføre at
Eydehavn skole får en
barriere på sørsiden.
Veien avskjærer en bilfri
skolevei fra sør, i tillegg
til grusbanen,
lekearealet
‘Mosetoppen’ og
Stemmetjenn. Ny vei
krysser kanalen og
traséen for kulturløypa/
rundløype og turløype/
sykkelvei til Borøya etc.
3 poster/hull i
frisbeegolf-banen blir
direkte berørt av
veianlegget. Det svært
innholdsrike og
sammenhengende
området deles i en
søndre og en nordre del
og blir oppdelt og
fragmentert.

Eydehavn
skole med
nærområde

Påvirkning

Konsekvens
(---)

Forklaring/usikkerhet
Stort arealbeslag som bidrar til
en oppdeling av utearealene
rundt Eydehavn skole.
Bortsett fra skolegården blir
alle leke- og oppholdsarealer
sør for skolen skilt fra skolen og
forutsetter kryssing av ny vei –
det samme gjelder for
skoleveien fra sør.
Planfri kryssing av den nye
veien blir svært viktig.

Det nordligste næringsarealet vil medføre at
turmålet ‘Månetoppen’
og også ytterligere 3
poster/ hull i
frisbeegolf-banen
forsvinner.

FBB_2
Ulleråsen

Tiltaket vil medføre at
Grandehagen barnehages leke- og turmål
‘Gaupedalen’
forsvinner.

(--)

Stinettet som fører opp
til Ulleråsen forsvinner
og utsiktspunktet blir
vanskelig tilgjengelig.

Stort arealbeslag, samtidig som
Ulleråsen blir vesentlig
vanskeligere tilgjengelig. Stor
sannsynlighet for at det blir
noe støy fra næringsområdet
som gjør Ulleråsen mindre
attraktivt som turmål.
Skadereduserende tiltak kan
være støyskjerming mot
næringsområdet.

Tiltaket fører til trafikk
og nedbygging av skog
der det til nå har vært
mulig å ferdes på god
sti/turvei (vannledningstraseen) i skogsterreng.
Avstand til nærturterreng blir lengre.
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ID,
navn

Beskrivelse av
påvirkning fra tiltaket

FBB_3

Tiltaket medfører at
atkomst til turterreng
flyttes lenger vekk fra
bebyggelsen,
innfallsporten til
turområdet forskyves.
Området blir noe
redusert i areal pga
næringsarealet langs
vestsiden av veien.

(-)

Tiltaket medfører ingen
direkte endringer i dette
influensområdet.
Kulturløypa går
gjennom området og
brudd på denne
rundløypa andre steder,
vil indirekte påvirke
denne delen av
influensområdet.
Delområdet kan bli et
erstatningsareal for de
skogspregede
områdene som bygges
ned i de andre
delområdene.

(0)

Tiltaket berører
influensområdet
indirekte.
Næringsområdet i
planforslaget medfører
at skolens turmål
‘Hogstfeltet’ får svært
redusert attraktivitet.
Kulturløypa brytes av
tiltaket i tilgrensende
delområde.

(-)

Skogsområ
de på
sørsiden
av
Ulleråsen
til
Skoleveien
og gressbanen

FBB_4
(influensområde)

Skogsområ
det nord
for skolen,
Gml
Tvedestrandsvei/
Garthaveien

FBB_5
(influensområde)

Skogsområ
det øst for
Ulsryggtjern og
ned til
Breivika og
sjøen

Påvirkning

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
Noe arealbeslag ved at
skogsterreng endres til
næringsareal, i tillegg blir tursti
på vannledning endret til
gang/sykkelvei / fortau langs
hovedveien.
Tilrettelegging for myke
trafikanter langs hovedveien vil
være skadereduserende ved at
tiltaket kan benyttes til
atkomst til skogsområdene
lenger nord. Avstanden til
naturpreget turterreng øker
imidlertid med planforslaget.
Traseene for kulturløypa og
turvei i området er ikke lenger
sammenhengende med
strekningene på sørsiden av
den nye veien.
Ved gjennomføring av gode
skadereduserende tiltak som å
legge om turstier slik at
rundløyper, spesielt
kulturløypa, kan gjenopprettes
som rundløype, vil den
indirekte påvirkningen være
ubetydelig og redusere
konsekvensgraden til ingen
konsekvens (0).
Stort arealbeslag tett på dette
området reduserer
tilgjengeligheten og
attraktiviteten av det.
En erstatning av ‘Hogstfeltet’
med et tilsvarende areal i
nærheten, vil være et
skadereduserende tiltak som
bidrar til å redusere
konsekvensgraden.
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8. KONSEKVENS FOR VURDERTE ALTERNATIVER
Sammenstilling av vurderte alternativer
ID

Navn

FBB_1

Eydehavn skole med nærområde

FBB_2

Ulleråsen
Skogsområde på sørsiden av Ulleråsen til
Skoleveien og gress-banen.
Skogsområdet nord for skolen, Gml
Tvedestrandsvei/ Garthaveien
Skogsområdet øst for Ulsryggtjern og ned til
Breivika og sjøen

FBB_3
FBB_4
FBB_5

Avveiing
Samlet vurdering

Gjeldende

Planforslaget

---

---

--

--

--

-

-

0

-

-

Betydelig
miljøskade for 2 av
delområdene, samt
alvorlig miljøskade
for området rundt
skolen. Totalt
større arealbeslag i
tillegg til at all
trafikk til havna
fortsatt går
gjennom Eydehavn
sentrum med dette
alternativet.
Middels negativ
konsekvens

Alvorlig miljøskade i
skolens nærområde
samt betydelig
miljøskade ved
Ulleråsen. Brudd i
turløypetrase med
god standard.
Middels negativ
konsekvens

2

1

Rangering
Figur 11: Sammenstilling vurderte alternativ, Friluftsliv / by- og bygdeliv.

Konsekvensgraden er samlet sett vurdert som middels negativ konsekvens for begge alternativer.

Oppsummering og rangering
For gjeldende regulering dominerer delområder med konsekvensgrad 2 minus (- - ), mens
planforslaget har flest delområder med konsekvensgrad 1 minus (-). Planforslagets konsekvens for
skolens nærområde, samt bruddet / mangel på sammenhengende turveg med høy standard
(tilsvarende som i dag) bidrar imidlertid til at også dette alternativet samlet vurderes som middels
negativ konsekvens.
Selv om de to alternativene kommer forholdsvis likt ut, rangeres gjeldende regulering som dårligere
pga at det medfører:
-

større arealbeslag
mer oppdeling og fragmentering av tur- og skogsområder
at trafikk til og fra Arendal havn fortsatt vil gå gjennom Eydehavn sentrum

Særlig punktet ang trafikk til Arendal havn som utgjør både en trafikk- og helsefare for barn og unge
og folkehelse generelt, veier tungt i rangeringen.
Planforslaget vurderes som noe bedre enn gjeldende regulering, hovedsakelig fordi det løser
utfordringen med dagens trafikk til Arendal havn på en bedre måte enn både dagens situasjon /
referansesituasjonen og gjeldende regulering gjør.
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Avgjørende forhold / utslagsgivende endringer
Det er viktig å merke seg at planforslaget vil ha negativ konsekvens for deltema friluftsliv/by- og
bygdeliv selv om de er mindre enn konsekvensene av gjeldende regulering. Det er spesielt
næringsområdene N7, N8 og N9 langs den nye veitraseen som forringer verdien av arealene mellom
Ulleråsen og Eydehavn skole. En reduksjon / fjerning av næringsområdene, spesielt N9 som ligger på
nordsiden av veitraseen, vil redusere tiltakets negative konsekvens for planforslaget betydelig. Alle
de tre nevnte næringsområdene berører areal som er godt egnet og i bruk til lek- og turformål.
Et annet viktig tema hvor optimalisering bør søkes og arbeides videre med, er sammenhengen i
turveinettet. Planforslaget bryter dagens turløypetrase som følger vannledningen. Det er ikke
prosjektert ny sammenkobling eller erstatning med lik standard i planforslaget. Planforslaget
medfører at turveien som i dag er en rundløype og har god teknisk standard, ikke lenger kan brukes
på samme måte. Planforslaget har lagt opp til en sammenkobling av turløypa, men standard og
kvalitet på denne bryter med den eksisterende løypas standard når mht. tilgjengelighet.

9. SKADEREDUKSJON OG OPPFØLGING
I planarbeidet har det parallelt med utredningene vært jobbet tverrfaglig for å redusere de negative
konsekvensene for friluftsliv / by- og bygdeliv. Generelt er det viktig å opptre så arealminimerende
som mulig i både anleggs- og driftsfasen slik at minst mulig arealer blir berørt. Areal til rigg- og
driftsområder er i planforslaget lagt der det uansett vil bli gjort inngrep, slik at ubebygde områder
som skal forbli ubebygde / uten inngrep, ikke blir berørt.
Reduksjon i omfang av næringsområder i planforslaget og hvordan dette vil påvirke konsekvensene
for friluftsliv, by- og bygdeliv, er beskrevet i forrige kapittel. Det er spesielt problemstillingen rundt
næringsarealene N7, N8 og N9, som ikke ligger i direkte tilknytning til Arendal havn, som har stor
betydning for omfanget av konsekvensene.
Utover dette er det for deltema friluftsliv, by- og bygdeliv viktig å etablere tilstrekkelig mange og
gode kryssløsninger for gående, syklende og turgåere. Spesielt viktig vil det være å vurdere lengden
på brua over Kanalen og detaljer i utformingen av terrenget rundt og under brua. Det er i dette
området det bør søkes etter en løsning for sammenkobling av dagens løypetrase på vannledningen.
En gjennomgående, lik standard på hele strekningen er viktig, slik at også folk som har behov for noe
mer universelt tilrettelagt turvei, får et tilbud som er sammenhengende. Dette tilbudet finnes i dag.
I det videre arbeidet må en også se på hvordan frisbeegolf-løypa kan endres og de poster/hull som
berøres av tiltaket erstattes.
Generelt bør det i planprosessen søkes å oppnå følgende miljømål:
•
•
•

Begrense inngrep i verdifulle friluftsområder
Beholde tilgang til viktige områder for friluftsliv, by og bygdeliv, samt unngå forringelse av
opplevelsesverdien
Opprettholde turveier gjennom veianlegg / tiltaket.
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KILDER
•
•
•
•
•
•

Barnetråkk-registreringer Eydehavn skole den 03.12.19. (NOTAT Barnetråkk – del av
registreringsarbeid i forbindelse med KU for detaljreguleringsplan.)
www.barnetrakk.no
Tidligere planarbeid Asplan Viak, 2001; Eydehavn industri- og havneområde fase 2
www.norgeibilder.no
www.opplysningen1881.no fly og skråfoto
Statens vegvesen Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018)
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