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Forord
Det er viktig å sikre at Arendal havn får gode forhold med nødvendig infrastruktur og arealressurser.
For regulerte næringsarealer i tilknytning til havna stilles det rekkefølgekrav om etablering av ny
adkomstvei fra Neskil bru til næringsområdet før videre utbygging i havneområdet. Gjeldende
regulert trase for ny veg til havna med påkobling ved Neskil bru (planid 2822r2) viser seg å være
kostnadskrevende å gjennomføre. I tillegg tilfredsstiller ikke planlagt trase gjeldende krav til standard
for tunneler og traseen har en for dårlig løsning med påkobling til fv. 410 til at spesialkjøretøy,
modulvogn o.l. kan kjøre her. Statens vegvesen har på oppdrag for fylkeskommunen gjennomført et
forprosjekt (datert 18.11.2014) der vegvesenet har stått for de vegtekniske vurderingene, mens
alternativene er vurdert opp mot annen arealbruk og lokale og regionale effekter i møter med
Arendal og Tvedestrand kommuner.
Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av ny effektiv og trygg vei til Arendal
havn Eydehavn. Den nye veien vil få status som fylkesvei. Kommunen har samtidig fremmet ønske
om å omregulere de kommunalt eide byggeområdene på Ulleråsen fra bolig til næring. Formålet med
omreguleringen er å imøtekomme behovet for tilrettelagte næringsarealer i forbindelse med havna.
I tillegg er det gjort en opprydding innen planområdet for tiltak hjemlet i eldre reguleringsplaner som
ikke er realisert.
På grunnlag av forprosjektet er det utarbeidet forslag til detaljregulering etter §12-3 i plan- og
bygningsloven. Planen er utarbeidet med kommunen som forslagsstiller og planmyndighet. Statens
vegvesen har prosjektert den nye fylkesveien og utført nødvendige grunnundersøkelser.
Reguleringsplanen for ny vei til Arendal havn Eydehavn omfattes av vedlegg I i forskrift om
konsekvensutredninger (KU): «Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som
alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning». Kommunen vurderer det slik at
regulering av ny vei til havna i seg selv ikke utløser, men at regulering av nye næringsarealer
omfattes av vedlegg I, punkt A24: «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg
til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2».
Asplan Viak har vært plankonsulent og hatt ansvaret for utarbeiding av planforslag med KU i tråd
med planprogram fastsatt av kommuneplanutvalget i møte 12.12.2018.
Planforslaget ble behandlet av kommuneplanutvalget i møte 29.04.2020 der det bla. ble vedtatt at
næringsområdene N7, N8 og N9 skulle tas ut av planen før den legges ut til offentlig ettersyn.
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelsen er revidert iht. vedtaket ved første gangs behandling.
Delutredningene er ikke justert, men i sammenstilling av konsekvenser i planbeskrivelsen er revidert
planforslag tatt inn som et tredje alternativ, i tillegg til opprinnelig planforslag og gjeldende
regulering.

Arendal, 12.06.2020

Johan Nyland
Oppdragsleder

Ruth Bjørneseth
Kvalitetssikrer
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1. INNLEDNING
1.1. Bakgrunn
Fylkestinget vedtok i møte 22.10.2013 å gjennomføre et forprosjekt for å vurdere alternative
løsninger for bedre kobling mellom E18 og Eydehavn. Statens vegvesen har gjennomført
forprosjektet og stått for de vegtekniske vurderingene. Det har vært møter med Arendal og
Tvedestrand kommuner for å vurdere alternativene opp mot annen arealbruk og lokale og regionale
effekter. Forprosjektrapporten datert 18.11.2014 ble behandlet av fylkestinget i møte 9.12.2014.
Fylkestinget gjorde følgende vedtak:
Fylkestinget tar forprosjektrapporten til etterretning og ber om at alternativ 1 følges opp i
forbindelse med areal- og transportplanprosjektet, samt at det gjøres en vurdering av om
prosjektet kan inngå i en ”bypakke”».
Alternativ 1 innebærer ny vei fra havna med kryssing av fv. 410 og videre i ny trase til Heftingsdalen
med påkobling via nytt kryss Longum Syd på ny E18. Det er i etterkant gjort en vurdering på om det
er mulig å gjennomføre del 1 av prosjektet som innebærer ny veg fra havna og frem til fv. 410, og
samtidig ha en mulighet for å føre veien videre til Heftingsdalen/ny E18. De foreløpige vurderingene
som er lagt til grunn er at dette vil være veiteknisk mulig, men at en gjennom en reguleringsplanprosess må vurdere og avklare andre konsekvenser. Foreløpige kostnadsvurderinger tilsier at det er
mulig å bygge parsellen fra planlagt rundkjøring/kryss ved gamle Eydehavn skole og frem til fv. 410
for 80 mill. kroner +/- 40% usikkerhet. Kostnadene for strekningen ned til havna er ikke beregnet. Det
er heller ikke lagt inn kostnader til evt. gang- og sykkelveg langs vegen. Behovet for dette må avklares
i planprosessen.
I forbindelse med fylkestinget sin behandling av rapport for 1. tertial i møte 14.06.2016 ble det
fremmet tilleggsforslag (enstemmig vedtatt) om at:
Fylkestinget har som intensjon å få til en realisering av første del av ny vei til Arendal havn,
Eydehavn i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for fylkesveier høsten 2016. I
forkant av denne saken ønsker fylkestinget at det snarest settes i gang regulering i samarbeid
med Arendal kommune.
Fylkesrådmannen bes videre å gå i dialog med Arendal kommune / Arendal Havn, samt eventuelt
andre aktuelle aktører, for å få til en samfinansiering av veiparsellen, slik at prosjektet kan
realiseres så raskt som mulig.
I etterkant av fylkestingets møte har det vært dialog både med administrativ og politisk ledelse i
Arendal kommune, Arendal Havn og Arendal Eiendom. I brev av 08.07.2016 inviterte Aust-Agder
fylkeskommune formelt til samarbeid om ny vei til Arendal havn, Eydehavn. Arendal bystyre
behandlet sak om samarbeid i møte 1.9.2016 hvor man vedtok:
1. Arendal bystyre ser svært positivt på fylkeskommunens initiativ til å få realisert ny veg fra
Neskilen til Arendal havn raskt. Arendal Bystyre ber rådmannen gå i dialog med
fylkeskommunen om en avtale hvor arbeids- og ansvarsfordeling avklares, herunder
kostnadsfordelingen.
2. Arendal Bystyre ber videre rådmannen sette i gang arbeid med en intensjonsavtale mellom
kommunen og alle næringsaktørene i området, herunder også Arendal Havnevesen KF og
Arendal Eiendom KF. Avtalen må i første rekke avklare hvordan finansiering av det lokale
bidraget til vegen skal løses.
3. Arendal Bystyre forutsetter at en gjennomførbar fremdriftsplan og finansieringsplan er avtalt
mellom Aust-Agder Fylkeskommune og Arendal kommune, herunder alle kostnader knyttet til
prosjekt, før arbeid med reguleringsplan starter.
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4. Sett i lys av de politiske signalene fra Fylkestinget om ønsket ny veitrasé fra Eydehavn Havn til
Neskil bru, ber Arendal Bystyre Arendal Eiendom KF om å inngå en minnelig løsning med eier
av gnr 52 bnr 47, om innløsning av eiendom så snart som mulig. Kostnadene dekkes inn med
salg av arealer/eiendommer beliggende i den tidligere regulerte veitraseen, eventuell
merkostnad innarbeides i 2.tertial.
5. Arendal Bystyre er positive til at Aust-Agder fylkeskommune finansierer hele
utbyggingskostnaden for vegen, og er inneforstått med at Arendal kommune ved Arendal
Havn/Arendal Eiendom samt lokale bidragsytere for øvrig tilbakebetaler til fylkeskommunen
nærmere avtalt andel av byggekostnaden gjennom årlige beløp.
6. Arendal Bystyre vil oppfordre alle lokale og regionale politiske miljøer til felles innsats for å få
veistrekningen fra Neskil bru med tilkobling til E18 inn i Nasjonal Transportplan.
Det ble høsten 2016 avholdt møter med Aust-Agder fylkeskommune, Arendal Havn KF, Arendal
Eiendom KF og næringssjefen i Arendal der det ble fremforhandlet forslag til intensjonsavtale med
Aust-Agder fylkeskommune. Basert på forslaget til intensjonsavtale har de kommunale aktørene
vurdert den interne fordelingen av inntekter og utgifter. Selve veien er kostnadsberegnet til kr. 80
mill. eks. mva. Kommunens andel forutsettes i størst mulig grad finansiert gjennom salg av ca. 122
mål ferdig opparbeidet næringsareal. Av dette vil Arendal havn KF kunne bidra med 10 millioner for
kjøp av areal i år 1.
Rådmannen skrev i innstillingen at han vurderte avtalen med fylkeskommunen som god, og anbefalte
bystyret å slutte seg til den. Rådmannen anså det ikke som realistisk å presse de private bedriftene til
å bidra økonomisk. Forslag til intensjonsavtale ble lagt frem for godkjenning av bystyret i møte
2.2.2017, der bystyret gjorde følgende vedtak:
1. Arendal bystyre godkjenner forslag til intensjonsavtale med Aust-Agder fylkeskommune om
bygging og finansiering av ny vei fra Neskilen til Arendal Havn.
2. Inntekter og utgifter for prosjektet forutsettes innarbeidet i de kommunale budsjetter fra
2018 og fremover.
3. Bystyret samtykker til at Arendal Havn KF legger inn kr. 10 mill. i sitt budsjett for 2018 til kjøp
av areal.
4. Bystyret ber rådmannen igangsette arbeidet med regulering av veien og aktuelle
næringsarealer.
5. Arendal kommune tar aktivt kontakt med Aust-Agder fylkeskommune for å undersøke
muligheten for fylkeskommunal finansiering av hele prosjektet.
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1.2. Planområdet
Eydehavn er et industristed i Arendal kommune, 10 km øst for Arendal sentrum. Tidligere het stedet
Næs (Nes) etter gården med samme navn, men ble døpt Eydehavn etter industrigründeren Sam Eyde
12. juli 1913. I 1922 ble navnet offisielt endret til «Eydehamn», men ble skiftet tilbake til Eydehavn i
1964.
Eydehavn var tidligere kommunesenter, først i Austre Moland frem til kommunesammenslåinga i
1962. Da ble Austre Moland slått sammen med Flosta, Stokken og Strengereid til ny storkommune,
som fikk navnet Moland kommune. Eydehavn opprettholdt sin status som kommunesenter frem til
1992, da kommunene Moland, Tromøy, Hisøy og Asdal ble slått sammen med Arendal kommune.
Arendal og Eydehavn er en del av landskapsregion 1 Skagerakkysten, underregion 01.2
Sørlandskysten (Puschmann, 2005 – NIJOS rapport 10/2005) og kjennetegnes av kyst med lave øyer,
holmer og skjær, hvor landarealene utgjør et småkupert hei- og sprekkelandskap oppstykket i kiler og
sund. Landskapsbildet i området er sammensatt og oppleves som vekselsvis menneskeskapte inngrep
i form av boliger, offentlige bygninger, veianlegg og skogkledde åser som danner grønne koller og
silhuetter.
Bebyggelsen i området er variert med en hovedvekt av eneboliger, enkelte leilighetsbygg og offentlig
bygg, samt industri og havn. Boligmassen representerer ulike tidsperioder.
Planområdet strekker seg fra Kystveien (fv 410) i
nordvest til Nitridveien i sørøst. Planen grenser
mot Else Hagens vei og eksisterende
boligområder i øst, følger tidligere plangrense
mot nord, Kystveien i vest og plangrensen for
gjeldende regulert ny hovedadkomst i sørvest
(planid 2822r2). Planområdet omfatter alle
arealer berørt av gjeldende hovedadkomst, slik
at disse kan reguleres i samsvar med gjeldende
bruk og/eller tidligere regulering.
Avgrensingen på oppstartsvarselet var satt vid.
Planområdet er justert underveis i
planprosessen.

Figur 1-1 Varslet planavgrensning
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1.3. Organisering av arbeidet

Prosjekteier:
Arendal kommune ved rådmannen

Styringsgruppe:
Representanter fra Arendal kommune,
Arendal eiendom, Statens Vegvesen,
Agder Fylkeskommune.

Prosjektgruppe:
Representanter fra Arendal kommune,
Arendal eiendom, Statens Vegvesen,
Agder Fylkeskommune.

Referansegrupper:
Ulike grupper etter behov
(befolkning, næringsliv,
tekniske etater i kommunen,
barn/unge, helse, m.fl.)

Prosjektleder: Barbro K. Olsen
Veiplanlegger: Statens vegvesen
Plankonsulent: Asplan Viak

Planarbeidet er utført i samarbeid mellom Arendal kommune og Agder fylkeskommune / Statens
vegvesen, men med kommunen både som forslagsstiller og planmyndighet. Barbro K. Olsen fra Stab
Samfunnsutvikling i Arendal kommune har vært prosjektleder for planarbeidet, mens Roy Vindvik er
kommunes saksbehandler ifbm. behandling av planforslaget.
Den nye veien til havna vil ha status som fylkesvei, slik at det er Agder fylkeskommunen som vil være
tiltakshaver for veien, mens Arendal kommune vil være tiltakshaver for etablering av nye
næringsarealer.
Arendal kommune har utarbeidet planprogram med fastsetting av utredningsprogram og prosess for
medvirkning, samt siling av alternativer. Planprogrammet ble behandlet og fastsatt av
kommuneplanutvalget i møte 12.12.2018.
Statens vegvesen har på oppdrag for Agder fylkeskommune prosjektert den nye fylkesveien og utført
nødvendige grunnundersøkelser. Agder fylkeskommune har på oppdrag fra Arendal kommune utført
påkrevd kulturhistorisk registrering.
På grunnlag av prosjektert veitrase er det utarbeidet forslag til detaljregulering etter §12-3 i plan- og
bygningsloven. Johan Nyland fra Asplan Viak har koordinert arbeidet med reguleringsplan og
konsekvensutredning, mens Siri Vevstad hos Statens vegvesen har ledet arbeidet med planlegging og
utforming av den nye fylkesveien.
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1.4. Mål
Planleggingen bygger på nasjonale mål for transportpolitikken gitt i Stortingsmelding om ny Nasjonal
transportplan 2014-2023 (NTP - Stortingsmelding nr. 26), jf. kap. 2.2. Det nasjonale målet for
transportpolitikken er:
«Å tilby et effektivt, tilgjengelig sikkert og miljøvennlig transportsystem
som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling».
Det nasjonale målet er brutt ned i fire hovedmål. I tillegg har kommunen supplert med sine lokale
delmål.
Mål 1:
Nasjonalt:

God fremkommelighet og regional utvikling
Transportpolitikken skal sørge for å gjøre veiene mer fremkommelige og redusere
avstandskostnader for å styrke næringslivet og for å bidra til å opprettholde
hovedtrekkene i bosetningsmønsteret.

Lokalt:

• Ny vei skal ha god fremkommelighet.
• Det skal ikke være driftsstans som følge av vanskelige kjøreforhold på vinterføre.
• Ny vei skal ivareta behovene til lokalt og regionalt næringsliv og følge opp målene i
næringspolitisk handlingsplan.

Mål 2:
Nasjonalt:

Trafikksikkerhet
Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at det ikke skal skje ulykker med drepte
eller sterkt skadde.

Lokalt:

Vegsystemet skal ha en utforming som ikke fører til ulykker med drepte eller hardt
skadde.

Mål 3:
Nasjonalt:

Miljø
Transportpolitikken skal bidra til å avgrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige
virkninger av transport, og bidra til å oppfylle nasjonale mål og de internasjonale
forpliktelsene Norge har på miljøområdet.

Lokalt:

• Det bør legges til rette for at flest mulig kan benytte kollektivreiser til området.
• Det skal planlegges for en trase som gir en god terrengtilpasning.
• Trasevalg skal ikke ha vesentlig negativ påvirkning på natur- og friluftslivsverdier i
området.
• Ivareta stedlige viktige kulturminner/kulturhistoriske bygninger

Mål 4:
Nasjonalt:

Universell utforming
Transportsystemet skal være universelt utformet.
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2. FØRINGER FOR PLANARBEIDET
2.1. Nasjonale lover, forskrifter og retningslinjer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noen aktuelle nasjonale lover, forskrifter og regningsliner er:
Plan- og bygningloven (Lov om planlegging og byggesaksbehandling, LOV 2008-06-27 nr. 71)
Forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854)
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (FOR-2014-0926 nr. 1222)
Vegloven (Lov om Vegar, LOV 1963-06-21 nr. 26)
Kulturminneloven (Lov om kulturminner av 10. juni 2005)
Friluftsloven (Lov om friluftslivet av 28. juni 1957)
Lov om folkehelsearbeid (2012)
Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold, LOV-2009-06-19-100)
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (Meld. St.26: FOR- 1995-09-20 nr. 4146)

2.2. Nasjonal transportplan 2014-2023
Gjeldende transportplan kap. 1.3.5. presiserer nasjonal politikk med styring av konkurranseevnen til
godstransport på sjø og jernbane. Regjeringens godsstrategi er todelt:
•
•

Sikre god effektivitet i de ulike sektorene, veg, bane, sjø og luft gjennom målrettet utvikling
av infrastrukturen og ved å legge til rette for bedre avvikling av transporten.
Legge til rette for en overgang fra godstransport på veg til sjø og bane. Det skal legges til
rette for knutepunkt som letter overgangen.

I grunnlagsmateriale til ny nasjonal transportplan viser TØI i sin rapport 1424/2015 «Potensiale og
virkemidler for overføring av gods fra veg- til sjøtransport» at man i EU har et mål om at 30% av alt
gods som i dag transporteres med lastebil over en distanse på mer enn 300 km skal overføres til sjø,
vannvei eller bane innen 2030. Innen 2050 er tilsvarende målsetting 50 % (European Commission,
2011). I Norge er tilsvarende politiske målsetting at størst andel av veksten i de lange transportene
skal skje på bane eller sjø (Nasjonal transportplan 2014-2023).

2.3. Regionale føringer
2.3.1.

Regionplan Agder 2020

Arendal Havn er i regionplan nevnt som viktig havn for sjøtransport og offshorerelatert industri
sammen med flere havner vest i Agder.
2.3.2.

Regional transportplan for Agder 2015-2027

Regionaltransportplan for Agder omfatter under kap. 12. Eydehavn havn og behovet for en forbedret
tilknytning mot E18.
2.3.3.

Østre Agder samfunnsanalyse TF-notat nr. 10/2014

Rapporten viser at næringslivet i Østre Agder har hatt en 8,6 prosent lavere vekst enn landet for øvrig
og at den relative arbeidsplassveksten i Østre Agder har vært negativ i årene etter 2007.
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2.4. Kommunale føringer
2.4.1.

Planstrategi for Arendal 2016-2019, vedtatt i bystyret 8.desember 2016

Tiltaket er beskrevet i planstrategien under punkt 4.3 vedtatte planoppgaver – ikke påbegynt:
«Planlegge ny vegforbindelse mellom Eydehavn havn og E18. Fylkeskommunen har i 2016 invitert
kommunen med i et samarbeid om bygging av vegstrekningen fra havna og opp til Neskilen i
2017/2018. Bystyret har stilt seg positive til dette. Reguleringsplanarbeid må startes opp tidlig 2017
for å muliggjøre dette»
2.4.2.

Kommunedelplan Trafikksikkerhet (2010)

Kommunedelplanen inneholder retningslinjer for trafikksikkerhetsarbeidet i Arendal kommune og
omfatter alle typer vegnett. Samtidig skal planen gi muligheter for holdningsskapende arbeid mht.
trafikksikkerhet. Planen har et spesielt fokus på trafikksikkerhetsarbeid der Arendal kommune har et
direkte ansvar for tiltaket eller tiltak der kommunen gjennom samarbeid med Statens vegvesen og
Aust-Agder fylkeskommune har et delansvar.
2.4.3.

Kommunedelplan for sykkel i Arendal med konsekvensutredning 2011 – 2030

Kommunedelplan for sykkel beskriver forslag til tiltak på Rute 2: Sentrum – Krøgenes – Eydehavn –
Tvedestrand. Foreslåtte tiltak av betydning for planarbeidet er foreslåtte tiltak rundt Neskil bru og
kryss ved Neskil bru. Det planlegges gang- og sykkelvei ifbm ny regulert vei.
2.4.4.

Kommunedelplan Tidlig innsats for bedre levekår 2023

Planen tar for seg fem strategier for tidlig innsats. Disse strategiene skal gjenspeiles i kommunens
arbeid på tvers av tjenesteområder. Som grunnlag for planen er det utarbeidet en levekårsrapport
for Arendal kommune. Levekårsrapport 2014 gir et grunnlag for felles forståelse om kommunens
levekårsutfordringer.

2.5. Kommuneplanens arealdel 2019-2029
2.5.1.

Samferdselslinjer

Ny veiløsning fra Kystveien (fv 410) til Eydehavn er ikke lagt inn på kommuneplankartet, men det er i
planbeskrivelsen til arealdelen gitt følgende omtale:
«For ny vei til Eydehavn har fylkeskommunen arbeidet ut et mulighetsstudie i et forprosjekt, datert
18.11.2014. Hverken dette eller reguleringsplanlegging av veivalg med eventuelle næringsareal
tilknyttet ny vei har kommet så langt at det kan legges inn i ny kommuneplan. Ny kommuneplan har
lagt inn en infolinje fra Heftingsdalen og ned til FV 410».
Det vises til pågående reguleringsplanprosess og at dette da må rettes opp i neste kommuneplan.
2.5.2.

Bebyggelse og anlegg

Kommuneplanens arealdel endrer ikke angitte byggeområder på Ulleråsen fra fremtidig boligformål
(B03) til næring, men det vises i planbeskrivelsen til at dette ses på i arbeidet med reguleringsplan for
ny vei.
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Figur 2-1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for perioden 2019-2029, vedtatt av Arendal bystyre 24.05.2019.

2.5.3.

Hensynssoner

Aktuelle hensynssoner som gir føringer for denne reguleringsplanen, er kort omtalt under.
Faresone høyspent (H370)
Det går flere høyspent luftledninger gjennom planområdet som krever regulering av faresonen.
Kravene er avklart med Agder Energi Nett og tatt inn i bestemmelsene.
Faresone jerngruver (H390_14)
Deler av området rett sør for Else Hagens vei, mellom Nitridveien og Elly Eides vei, er angitt som
faresone jerngruver. Kommuneplanens bestemmelser angir at:
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«Innenfor disse sonene er det ikke tillatt med tiltak eller aktivitet uten at det aktuelle faremomentet
er utredet og tiltaket/aktiviteten er dokumentert akseptabel og eventuelle avbøtende tiltak fastsatt.
Hensynssoner viser kjent kunnskap, men er ikke uttømmende. På samme måte som bygge - og
anleggstiltak må det ved reguleringsplaner utredes reelle fareområder og eventuelt avbøtende tiltak
fastsettes.»
Hensynssone infrastruktur_Overvann (H410)
Strandsonen i tilknytning til Stemmetjønn og kanalen mellom Stemmetjønn og Ulfryggtjønn
(H410_31), eksisterende grøntareal under høyspentledningen rett øst for Skoleveien (H410_32) og
eksisterende våtmarksareal mellom Ulleråsen og Brevikveien (H410-33) er i kommuneplanen angitt
som hensynssone for magasinering av overvann. Dette er identifiserte områder av betydning for
magasinering av overvann i perioder med mye nedbør. For hensynssonene gjelder at områdenes
funksjon som naturlig fordrøyningsbasseng ikke må hindres eller ødelegges.
Hensynssone Kulturmiljø/bevaringsverdig bebyggelse (H 570)
Eksisterende boligområder sørvest for høyspenttraseen (H570_31) og området knyttet til Eydehavn
gamle skole (H570_32) er angitt som kulturmiljø/bevaringsverdig bebyggelse. Begge disse områdene
hører inn under kategori 3 i vedlegg 3: Bestemmelser knyttet til bevaringsområder - Unntak fra
kommuneplanens bestemmelse 2: Regulerte bevaringsområder uten utnyttelsesgrad (ikke gyldige
planer). Bestemmelsen knyttet til kategori 3 er som følger: Utnyttelsesgrad i kommuneplan gjør seg
gjeldende sammen med reguleringsplanens bestemmelser.
Ved omregulering vil disse få utnyttelse på maks 30% BYA som angitt i kommuneplanen, samt at
kommuneplanens retningslinjer C1 tas inn i bestemmelsene:
•

•
•
•
•

Den antikvariske verdifulle bebyggelsen bør søkes bevart, og områdets særpregede miljø
videreføres. Ved reparasjon og annen istandsetting bør så lite som mulig av de gamle
materialene skiftes ut. Bygningenes karakter mht. former, materialer, målestokk,
proporsjoner, vindusinndeling, detaljer og annet, bør opprettholdes eller tilbakeføres til det
opprinnelige. Yttervegger, tak, vinduer, dører og andre detaljer bør være tilsvarende eller
tilpasses de originale.
Ny bebyggelse i områdene bør i størrelse og proporsjoner tilpasses den bevaringsverdige
bebyggelsen i området. Nye uthus og garasjer bør ha en utforming og materialbruk som
underordner seg hovedbebyggelsen.
Det bør benyttes tradisjonelle materialer og byggeteknikker.
Terrengformasjoner, hagemurer- og terrasser av betydning for kulturmiljøet bør bevares.
Offentlige eller alminnelig brukte, gangstier, trappeløp, snarveier, plasser, mv., skal bevares.

Detaljeringssone - videreføre reguleringsplan (H910)
Arealene knyttet til reguleringsplan for Eydehavn industri og havneområde (plan id 2822r2, 2822r6
og 2822r7) er i kommuneplanens arealdel angitt som detaljeringssone med videreføring av gjeldende
reguleringsplan. Store deler av disse arealene omfatter gjeldende regulert veiforbindelse fra Neskil
bru til Nitridveien og omfattes av denne omreguleringen.
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2.6. Gjeldende reguleringsplaner

Figur 2-2 Plansituasjon som viser gjeldende reguleringsplaner for Eydehavn.

2.6.1.

Eydehavn, vedtatt 03.01.1983 (2721r2) og
Eydehavn sentrumsområde, vedtatt 04.01.1983 (2721r4)

Eydehavns første reguleringsplan for hele Eydehavn. Planen avklarer arealformål for å bevare og
videreføre områdets særpregede miljø og den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen. Bestemmelsene
setter krav til bebyggelsesplan for hvert område og føringer for bebyggelsens utnyttelsesgrad,
dimensjoner og materialbruk.
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Mindre endring vedtatt 20.03.2019 endrer plankartet slik at arbeiderboligene blir omfattet
av hensynssone bevaring.
Eydehavn torg, vedtatt 21.10.2004, (2821r3).
Denne reguleringsplanen med reguleringsbestemmelser erstatter den del av tidligere
egengodkjent reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Eydehavn sentrumsområde,
vedtatt 17.12.1991, som ligger innenfor planområdet.
Eydehavn øst, vedtatt 10.07.1986 (2821r1)

Reguleringsplanen regulerer havna og industriområdet, boligbebyggelse på Eydehavn øst, og viktige
friområder.
•
•

2.6.3.

Eydehavn øst, vedtatt 31.01.1991 (2821r1e1).
Endring av veitrase for hovedveien i området Eydehavn øst, og en mer rasjonell utnyttelse av
boligområdene. Områdene N og O modereres og deles opp med nye avkjørsler.
Eydehavn øst, felt C, vedtatt 15.10.1991(2821R2).
Regulert boligfelt hvor endringen gjelder fradelt tilleggsareal.
Eydehavn industri- og havneområde, vedtatt 26.05.2005 (2821r4)

Reguleringsplan for Eydehavn Industri – og havneområde overlapper del av reguleringsplan for
Eydehavn øst. Planen er framstilt som en flatereguleringsplan og fastlegger hovedtrekkene i
arealbruken innenfor industri- og havneområde på Eydehavn. Reguleringsplanen omfatter bl.a en ny
vegtrasé fra Neskil Bru og ut til det nylig utvidete havneområdet.
•

•

2.6.4.

Eydehavn industri- og havneområde (omreg. ny veg til havna), vedtatt 19.11.2009 (2822R2).
Omregulering av ny vei til havna. Endringene gjelder i hovedsak å sikre at veien kan
gjennomføres iht. de krav vegvesenet stiller for slike prosjekter. Selve hovedtraséen er ikke
endret og andelen tunnelmeter er den samme som tidligere, imidlertid er det foreslått
rundkjøring i Breivikkrysset i stedet for to alminnelige T-kryss som opprinnelig var planlagt.
Intensjonen er at rundkjøringen vil medføre en mer smidig trafikkavvikling, samtidig som
trafikksikkerheten for brukere av lokalvegene vil være optimalisert.
Det er et rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene om at det må etableres ny
adkomstvei fra Neskil bru til næringsområdet før det tillates etablering av ny
næringsvirksomhet i området.
Del av Eydehavn industri- og havneområde, vedtatt 27.01.2011 (2821R6 - erstatter delvis
2821R4). Hensikten med omreguleringen har vært å tilrettelegge for at deler av planområdet
blir ”fritatt” for rekkefølgekravet om ny vei og om bebyggelsesplankravet (detaljert
reguleringsplan). Del av Eydehavn Industri- og havneområde legger til rette for at deler av
havneområdet kan utvikles før ny vei til havneområdet er ferdigstilt.
Ulfsryggen, vedtatt 13.02.1995 (2823R2)

Reguleringsplan med formål bolig, barnehage, skole og friområder. I henhold til
reguleringsbestemmelse § 2f gjelder at det for hvert delfelt skal foreligge en godkjent
bebyggelsesplan før byggetillatelse gis. Planen skal vise tomteinndeling, byggegrenser, avkjørselens
plassering, bolig- og garasjeplassering, interne sandlekeplasser mv.
•

Gang- sykkelvei Neskil bru- Ulfsryggen, vedtatt 01.02.1993 (2723R2)
Regulering av ny gang- og sykkelvei langs riksvei 410 fra Neskil bru til krysset, med kommunal
vei til Eydehavn barneskole.
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Diverse mindre reguleringer

PLANID

PLANNAVN

VEDTAKSDATO

FORMÅL

2721R2E1

Eydehavn, mindre endring

19.03.2003

Bolig – fradeling (utvidelse av
boligomr.)

2721R3

Eydehavn sentrumsområdet
Kjæret

28.03.1983

Bolig

2721R4

Eydehavn sentrumsområde

04.01.1983, rev. 20.03.2019

Bolig

2721R7

Eydehavn D1

04.02.2010

Bolig

2821R4E1

Eydehavn Industri og
havneområde og Langenes
Pinnen, Endring

07.12.2006

Veg

2821R5

Del av Elly Eides vei

24.01.2008

Bolig/offentlig institusjon.

2921R3

Langnes/Pinnen (erstatter del
av plan Eydehavn øst)

26.10.2000

Industri

2.7. Reguleringsplaner under arbeid
Ulleråsen boligfelt. Planarbeidet ble igangsatt 14.01.2009, men ble ikke videreført etter kunngjøring
om oppstart.
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2.8. Fastsatt planprogram
Det er utarbeidet planprogrammet som fastslår at følgende temaer skal utredes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Barn- og unge
Naturmangfold
Landskap
Friluftsliv og nærmiljø
Støy
Forurensning
Kulturminner

Iht. planprogrammet skal vurderingene gjøres med sammenligning mot dagens situasjon. Formålet
med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under
forberedelsen og gjennomføring av planen.
Planprogrammet inneholdt også en silingsprosess med vurdering av tre korridorer. Prosjektgruppen
anbefalte at grønn korridor skulle legges til grunn for videre detaljregulering og
konsekvensutredning.
Planprogram ble fastsatt av kommuneplanutvalget i møte den 12.12.18. Kommuneplanutvalget
gjorde følgende vedtak:
Arendal kommuneplanutvalg fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9,
planprogram for ny vei til Arendal Havn Eydehavn, datert av juni 2018, revidert november 2018,
med følgende tillegg:
1. Grønn linje er utgangspunkt for korridoren med en bredde på 200m.
2. Det skal arbeides videre med to alternativer for regulering av den grønne korridoren.
Et alternativ hvor man utreder muligheter for vei/tunnelløsning under/ved Ulleråsen, for
på den måten å bevare Ulleråsen som grønt område.
Et annet alternativ med veiføring i dagen, I grønn korridor.
Begge løsninger konsekvensutredes.
3. Ved regulering av ny vei til havna skal det vurderes oppheving av regulert vei mellom
skolen og Ulsryggtjenna med formål å sikre viktig tilgang til grønnstruktur.
4. Konsekvensutredningen skal inneholde utredninger av konsekvenser og avbøtende tiltak
for den etablerte frisbeegolf- banen og tursti- nettet forøvrig.
5. Det utredes alternative næringsarealer sør for Elly Eydesvei / Else Hagens vei.

2.9. Avklaring tunnelalternativ
Statens vegvesen, som har hatt det veitekniske ansvaret for planlegging av linjeføringen for den nye
fylkesveien, har i notat av 15.05.2019 redegjort for forholdene knyttet til tunnelalternativet. De viser
til at det høyst sannsynlig er problemer knyttet for liten overdekning over tunnelalternativet. Dersom
linja legges lavere vil en komme i konflikt med vannkanalen og omkringliggende naturområder
mellom Ulsryggtjønn og Stemmetjønn. Linjeføringen vil også kunne komme i konflikt med gs-veien
fra Kloppedalsmyra til skolen, samt at linjeføringen ikke vil gi adkomst til planlagte næringsarealer.
Utredning av tunnelalternativet vil kreve utvidede grunnundersøkelser og geologiske undersøkelser,
samtidig som det må gjøres en utvidet og grundigere prosjekteringsjobb.
Det ble valgt å ikke jobbe videre med tunnelalternativet.
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3. PLANFORSLAGET
3.1. Hovedgrep (tiltaket)

Figur 3-1 Planlagte tiltak i opprinnelig planforslag, revidert planforslag og urealiserte tiltak i gjeldende planer

3.1.1.

Opprinnelig planforslag ved 1. gangs behandling – planlagte tiltak

Opprinnelig planforslag omfattet bygging av ny fylkesvei i ny trase (grønn korridor iht.
planprogrammet) og tilrettelegging av nye næringsarealer langs den nye veitraseen. Planforslaget la
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 (tatt ut ved 1. gangs behandling).
Realisering av regulert næringsområde (N1) og utvidelse av havneområdet (N6) mellom
Nitridveien og Else Hagens vei.
Realisering av regulerte boligområder med adkomst fra Breivikveien.

Regulerte boligområder på Ulleråsen og Ulfsryggen (inkl. regulert parkeringsplass ved
Kloppedalsmyra idrettsplass) var foreslått omregulert til annet formål (Næringsarealer,
samferdselsanlegg og grønnstruktur).
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Revidert planforslag ved offentlig ettersyn – Planlagte tiltak

I revidert planforslag (Høringsforslaget) er næringsområdene N7, N8 og N9 på Ulleråsen tatt ut av
planen i tråd med kommuneplanutvalgets vedtak ved første gangs behandling. Det er i
behandlingsperioden vurdert to planfrie krysningspunkt av den nye fylkesveien på Ulleråsen, en
undergang ved kanalen for å opprettholde eksisterende turvei, og en undergang lengre sør knyttet til
eksisterende stiforbindelse. På bakgrunn av veitekniske- og kostnadsvurderinger er det imidlertid
besluttet at de planfrie kryssingene ikke skal inngå i revidert planforslag.
Øvrige tiltak er tilsvarende som i det opprinnelige planforslaget.
3.1.3.

Gjeldende planer – Urealiserte tiltak

Gjeldende planer tar utgangspunkt i urealiserte tiltak hjemlet i gjeldende regulering. Iht. fastsatt
planprogram kan ikke regulert tunnelløsning gjennomføres da gjeldende plan ikke tilfredsstiller
gjeldende krav til standard i tunnel og har for dårlig påkobling til fv. 410 til at spesialkjøretøy og
modulvogntog kan kjøre her.
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
derfor som ikke realiserbare og inngår derfor ikke i situasjonen som vurderes:
•
•
•

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)

Gjeldende planer - Urealiserte tiltak som vurderes omfatter 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 3-1

Sammenstilling: Gjeldende planer – Opprinnelig planforslag ved 1.g beh – Revidert planforslag

Tiltak:

Gjeldende planer

Opprinnelig
planforslag

Revidert
planforslag

455 lm
1.650 lm
3 stk
1 stk
93 daa
10 daa

1.650 lm
250 lm
2 stk
2 stk
8 daa
76 daa

1.650 lm
250 lm
2 stk
2 stk
8 daa
38 daa

Ny fylkesvei i dagen
Ny lokal samlevei
Nye rundkjøringer
Nye T-kryss
Netto byggeområde bolig *
Netto byggeområde næring *
Ikke realiserbare tiltak:
Ny fylkesvei i tunnel
Ny fylkesvei i dagen på samme parsell
Omlegging av Skoleveien

400 lm
375 lm
210 lm

* Med netto byggeområde menes anslått anvendbar del av byggetomt.

Sammenstillingen over viser i grove trekk at:
•
•
•

Etablering av næringsareal i opprinnelig planforslag i all hovedsak skjer på bekostning av
regulert boligareal i gjeldende planer. I revidert planforslag er foreslått nytt næringsarealet
halvert.
Planlagt boligutbygging på Ulfsryggen og på Ulleråsen er redusert sammenlignet med
gjeldende regulering, mens planlagt utbygging i tilknytning til havna økes i forhold til
gjeldende regulering.
Totalt sett vil det bygges noe mindre vei i det reviderte planforslaget enn i gjeldende
regulering.
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3.2. Veisystem

Figur 3-2 Hovedveinett i gjeldede plan og foreslått omregulering

All trafikk til og fra Eydehavn skjer i dag via fv3502 (rødlinje) med avkjøring fra fv410 Kystveien ved
Neskil bru. Med planlagt ny fylkesvei (grønn linje) vil Eydehavn betjenes av to hovedakomster, hvorav
all trafikk til og fra havna vil bli kanalisert via den nye fylkesveien. I forprosjektet for den nye
fylkesveien var det forutsatt at Kystveien (fv410) skulle heves slik at det kunne etableres rundkjøring
med mulighet for videre påkobling til E18 ved Heftingsdalen i bro over Neskilen. Denne løsningen er
ikke videreført. Kystveien er beholdt som i dag og avkjøringen er foreslått etablert som T-kryss mot
Gartaveien i nord.
Den nye fylkesveien er foreslått dimensjonert som veitype Hø2, dimensjonert for modulvogntog
(MVT). Det gir strenge krav til linjeføring horisontalt og vertikalt. Det er derfor ikke mulig å benyttes
eksisterende vei til Eydehavn skole som del av ny adkomst til havna. Kravet om maks 6% stigning og
behovet for å oppnå tilstrekkelig høyde over gs-veien mellom Kloppedalsmyra og skolen har gitt
føringer for linjeføringen. Krysset med Kystveien er måtte derfor trekkes mot nord for å oppnå
nødvending lengde før kryssing av gs-veien. Veien er planlagt slik at det er mulig å etablere nytt kryss
sør for skolen dersom bro over Neskilen og vei videre nord-vestover til Heftingsdalen velges som
trase for fremtidig kobling til E18.
Den nye fylkesveien er planlagt i trase i dagen frem til havna. Det etableres bro over kanalen mellom
Ulsryggtjønn og Stemmetjønn, T-kryss med påkobling Breivikveien, rundkjøring ved Skoleveien / Else
Hagens vei og rundkjøring ved påkobling Nitridveien ved havna.
Det foreslås at Nitridveien og Kristen Staksnæs vei dimensjoneres og utformes som samleveier slik at
en unngår unødig konflikt/ uønskede trafikale situasjoner mellom gjennomgangstrafikk og
interntrafikk i havna.
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3.3. Kollektivtrafikk
Eydehavn betjenes i dag av bussrute 101 som er
en pendelrute mellom Grimstad og Eydehavn.
Det at bussen har endestopp på Eydehavn betyr
at bussen stopper og venter på neste avgang.
Det er tilrettelagt for endeholdeplass med
oppstilling for to busser, og det er avsatt areal til
hvilebu (St1), ved den nye rundkjøringen ved
Else Hagens vei. Bussen som i dag kjører via
Skoleveien vil med det nye veisystemet kjøre via
havna (rosa linje i Figur 3-2). Det er lagt til rette
for bussholdeplass på begge sider av Nitridveien.
Disse er foreslått som kantstopp.
Det er ikke aktuelt å legge opp til kollektivsløyfe
på Eydehavn, spesielt ikke siden bussrute 101 er
en pendelrute.
Eydehavn betjenes delvis også av bussrute 151
som kjører Kystveien mellom Saltrød og
Tvedestrand. Men det forutsettes overgang
mellom rute 151 og rute 101 på Saltrød senter
for reisende i retning Arendal.

3.4. Arealformål og arealoppstilling
Planområdet er på til sammen 794 daa og dekker et betydelig større område enn den planlagte nye
fylkesveien med tilhørende arealer. Hensikten med planen er også å regulere bort den urealiserte
korridoren under Kloppedalsmyra, med påkoblinger til skoleveien og Neskil bru.
Under er det vist en oppstilling av arealformål i opprinnelig planforslag (slik det var ved første gangs
behandling i KPU) og i revidert planforslag (høringsforslaget), sammenstilt med regulert arealformål i
gjeldende planer innenfor planområdet. Eksisterende arealbruk er i hovedsak regulert etter plan- og
bygningsloven av 1985. Reguleringsformålene etter gammel lov er forsøkt plassert og gruppert etter
ny lov slik at oppstillingen blir mest mulig sammenlignbar. Arealbruken fremgår av tegning LB-922,
vist i Figur 3-3.
Tabell 3-2 Arealoppstilling for opprinnelig og revidert planforslag samt for gjeldende regulering innenfor
plangrensen
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Gjeldende regulering innenfor plangrensen
Kode

Arealformål

Bebyggelse og anlegg
110 Boliger
112 Konsentrert småhusbebyggelse
Delsum bolig
172
163
913

Allmennyttig formål - barnehage
Offentlig bygg - undervisning
Bolig/offentlig (omsorgsboliger)
Delsum tjenesteyting

1300 Næringsbebyggelse
922 Forretning/Industri
Delsum næring
1440 Nærmiljøanlegg
1510 Energianlegg
699 Annet spesialområde (pumpestasjon)
750 Felles lekeareal
Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
310 Kjørevei
601 Privat vei
710 Felles avkjørsel
2011 Kjørevei
Delsum vei/kjørevei

Arealer (daa)
Pbl 1985 Pbl 2008

PLANBESKRIVELSE

Planforslag
Sum

Andel

Kode

Arealformål

Revidert pr 12.06.20

(daa)

Andel

(daa)

Andel

269,3
131,7
8,1
139,8

33,92 %
16,58 %
1,02 %
17,60 %

223,9
131,7
8,1
139,8

28,20 %
16,58 %
1,02 %
17,60 %

1,43 %
1,68 %
0,37 %
3,47 %

11,3
13,3
2,9
27,6

1,43 %
1,68 %
0,37 %
3,47 %

309,5
285,5
-

19,6
-

329,2
285,5
285,5

41,42 %
35,93 %
0,00 %
35,93 %

8,7
10,8
3,2

-

8,7
10,8
3,2
22,7

1,10 %
1,36 %
0,40 %
2,86 %

1161 Barnehage
1162 Undervisning (skole)
1168 Helse-/omsorg institusjon
Delsum Tjenesteyting

11,3
13,3
2,9
27,6

0,4

19,6
-

19,6
0,4
20,0
0,1
0,8

2,47 %
0,05 %
2,52 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,10 %

1300 Næringsbebyggelse

91,6

11,54 %

46,3

5,84 %

91,6
8,9
0,4
0,3
0,9

11,54 %
1,12 %
0,05 %
0,04 %
0,11 %

46,3
8,9
0,3
0,2
0,9

5,84 %
1,12 %
0,04 %
0,03 %
0,11 %

160,2
29,9

20,18 %
3,77 %

154,2
29,9

19,42 %
3,77 %

2011 Kjørevei
Delsum vei/kjørevei

35,9
65,8

4,52 %
8,29 %

33,1
63,0

4,17 %
7,93 %

1,9
11,3

0,24 %
1,42 %

1,6
11,4

0,20 %
1,44 %

13,1

1,66 %

13,0

1,64 %

29,5
48,2
77,7

3,72 %
6,07 %
9,78 %

28,3
46,4
74,6

3,56 %
5,84 %
9,40 %

0,1
0,8

-

Bebyggelse og anlegg
1111 Bolig - Frittliggende småhusbebyggelse
1113 Bolig - Konsentrert småhusbebyggelse
Delsum - Bolig

Opprinnelig pr 20.04.20

1440
1510
1540
1610

Delsum næring
Nærmiljøanlegg
Energianlegg
Vann- og avløpsanlegg
Lekeplass

Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
2010 Veg

114,2
51,1
1,3
1,2
-

4,6
2,3

118,7
51,1
1,3
1,2
2,3
55,9

14,94 %
6,44 %
0,16 %
0,15 %
0,29 %
7,03 %

9,9
1,9
0,3

0,7
-

0,7
9,9
1,9
0,3
12,8

0,09 %
1,24 %
0,24 %
0,04 %
1,61 %

2012 Fortau
2015 Gang-/sykkelveg

40,6

1,6
-

1,6
40,6
42,1

0,20 %
5,10 %
5,30 %

2018 Annen veggrunn - Teknisk anlegg
2019 Annen veggrunn - Grøntareal
Delsum annen veggrunn

2027 Tekniske bygninger (Hvilebu)
342 Bussholdeplass

0,2

-

0,2

0,00 %
0,03 %

2027 Tekniske bygninger (Hvilebu)
2073 Kollektivholdeplass

0,4
0,8

0,05 %
0,10 %

0,4
0,8

0,05 %
0,10 %

333
730

1,6
6,2

-

1,6
6,2
7,8

0,20 %
0,78 %
0,98 %

2082 Parkeringsplasser

2,3

0,29 %

2,3

0,29 %

Delsum parkering

2,3

0,29 %

2,3

0,29 %

331,9
246,6

41,80 %
31,06 %

383,3
297,1

48,27 %
37,42 %

1,7
1,5
7,5

0,22 %
0,18 %
0,94 %

1,7
4,9
7,5

0,22 %
0,62 %
0,94 %

2012
320
322
399

Fortau
Gang-/sykkelveg
Gangvei
Annet trafikkområde (Kjørbar gs-vei)
Delsum gang og sykkel

2018 Annen veggrunn - Teknisk anlegg
319 Annen veggrunn
Delsum annen veggrunn

Parkeringsplasser
Felles parkeringsplass
Delsum parkering

Delsum gang og sykkel

Grønnstruktur
3002 Blågrønnstruktur

299,7
-

-

299,7
-

37,71 %
0,00 %

Grønnstruktur
3002 Blågrønnstruktur

3030
3031
400
430
440
459

4,8
45,8
32,2
155,1

-

4,8
45,8
32,2
155,1
237,9

0,00 %
0,00 %
0,60 %
5,76 %
4,06 %
19,52 %
29,94 %

3030 Turdrag
3031 Tursti
3040 Friområde

Delsum friområder

10,7

1,35 %

14,2

1,78 %

611 Parkbelte i industriområde
780 Felles grøntareal
3110 Infiltrasjon/fordrøyning/avledning

57,2
4,6
-

-

57,2
4,6
-

7,20 %
0,58 %
0,00 %

3060 Vegetasjonsskjerm

16,0

2,01 %

2,01 %

3110 Infiltrasjon/fordrøyning/avledning

58,7

7,39 %

16,0
56,1

Landbruks- natur- og friluftsformål
210 Jord og skogbruk
613 Friluftsområde (på land)

26,2
26,2
0,0

-

26,2
26,2
0,0

3,29 %
3,29 %
0,00 %

Landbruks- natur- og friluftsformål
5100 LNF

17,9
17,9

2,26 %
2,26 %

17,9
17,9

2,26 %
2,26 %

Bruk og vern av sjø og vassdrag
390 Trafikkområde i sjø og vassdrag
460 Friområde i sjø og vassdrag

20,9
14,8
6,1

-

20,9
14,8
6,1

2,63 %
1,87 %
0,76 %

Bruk og vern av sjø og vassdrag
6610 Naturområde i sjø og vassdrag

14,7
14,7

1,85 %
1,85 %

14,7
14,7

1,85 %
1,85 %

770,5

24,2

794,7

100,00 %

794,1

100,00 %

794,1

100,00 %

Turdrag
Tursti
Offentlig friområde
Anlegg for lek
Anlegg for idrett og sport
Annet friområde
Delsum friområder

SUM PLANOMRÅDE (arealformål totalt)

SUM PLANOMRÅDE (arealformål totalt)

side 24 av

72

7,06 %

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN DETALJREGULERING MED KU

PLANBESKRIVELSE

Av arealoppstillingen fremgår det et regulerte byggeområder (hovedformål bebyggelse og anlegg)
reduseres i planforslaget ifht. gjeldende regulering. Næringsarealene i revidert planforslag øker med i
underkant av 40 daa på bekostning av at urealiserte boligområder tas ut av planen. Regulert
boligareal halveres fra 285 daa til 140 daa.
Det er også verdt å merke seg at Kloppedalsmyra idrettsplass i planforslaget er angitt som
anleggsområde, mens det i gjeldende regulering er angitt som friområde (grønnstruktur).
Tjenesteyting økes noe ved at utearealene til Eydehavn Naturbarnehage ved Eydehavn skole, utvides
i samsvar med dagens bruk.

Figur 3-3 Sammenstilling av arealbruken i gjeldende regulering og foreslått omregulering (opprinnelig
planforslag og revidert planforslag) innenfor planområdet

Andelen regulert til hovedformål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur øker med ca 35 daa (fra
119 daa til 154 daa. Dette skyldes i hovedsak at det er satt av langt mer sideareal til den nye
fylkesveien enn det som er satt av i gjeldende regulering. Andel annen veggrunn øker med 33 daa
(fra 42 daa til 75 daa).
Andelen grønnstruktur økes i planforslaget med over 80 daa (fra 300 daa til 383 daa). Andelen øker
på Ulfsryggen der boligområdene som mister sin adkomst, som følge av ny fylkesvei, foreslås
omregulert til blågrønn-struktur. Andelen regulert grønnstruktur øker også på Ulleråsen, som i
gjeldende regulering var avsatt til boligformål.
Andelen grønt reduseres nede ved havna ved at havneområdet foreslås nordover mot Else Hagens
vei. Dette området omfatter deler av Neskilen gruver og er i gjeldende plan regulert til parkbelte i
industriområde.
Grønnstrukturen er i gjeldende plan i hovedsak regulert til friområde inkl. tilhørende underformål
(238 daa) og parkbelte i industriområde (57 daa), mens det i planforslaget er foreslått som generell
blågrønn-struktur, samt at hensynsonene fra kommuneplanen mht. fordrøyning av overvann er tatt
inn som underformål infiltrasjon/fordrøyning/avledning (59 daa).
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Regulerte jord- og skogbruksarealer er videreført i forslag til omregulering, med unntak av
landbruksareal G6 på Kloppedalsmyra, sør for boligområde/-tomt Bf63, som er foreslått innlemmet
som del av den blågrønne-strukturen (Bgs) i planforslaget. I gjeldende regulering er et mindre areal
på ca 25 m2 regulert til friluftsområde (på land). Størrelsen på arealet gjør at det avrundet fremstår
som 0,0 daa.
Hovedformål bruk og vern av sjø og vassdrag fremstår som redusert med 6 daa (21 daa til 15 daa),
men dette skyldes at Stemmetjønn i planforslaget er regulert til grønnstruktur, underformål
infiltrasjon/fordrøyning/avledning.

3.5. Delområde – Ulfsryggen

Figur 3-4 Utsnitt av gjeldende regulering og foreslått omregulering for Ulfsryggen

Det er ikke gjort endringer i planforslaget for delområde Ulfsryggen ifbm. første gangs behandling.
Boliger
På Ulfsryggen er det i gjeldende plan fra 1995 regulert 7 boligområder med adkomst fra Gartaveien.
Alle områdene er regulert til frittliggende eneboligbebyggelse med tilhørende uthus. Utnyttelsen er
satt til maks 25% BYA og det tillates en hybelleilighet tilknyttet eneboligen. De planlagte nye
boligområdene B1-B4 er i liten grad blitt realisert. Det er kun bygd en enebolig innen område B2.
Innenfor eksisterende boligområder b2 og b3 (merk forskjell mellom liten «b» og stor «B») i
gjeldende plan er det tre boliger i hvert av områdene. Det stilles i gjeldende plan krav om
bebyggelsesplan for å kunne etablere/fortette med nye boliger innen eksisterende boligområde b1,
b2 og b3. Boligområde b1 (Kloppedalsveien 11) innlemmes i boligområde Bf62 (tidligere A62) på
Kloppedalsmyra.
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Bygging av ny fylkesvei vil medføre at boligene på Ulfsryggen, vest for veien til Eydehavn skole, vil
miste sin adkomst. Det er vurdert å være for kostbart og lite hensiktsmessig å etablere alternativ
adkomst, hvilket medfører at følgende 4 boliger forutsettes innløst og revet ifbm. bygging av ny
fylkesvei:
•
•
•
•

Gartaveien 4
Gartaveien 6
Gartaveien 8
Gartaveien 12

(gnr 52, bnr 531)
(gnr 52, bnr 478)
(gnr 52, bnr 438)
(gnr 52, bnr 47)

Boligområdet Bf2.1 (tidligere b3) opprettholdes i ny plan. Formålsgrensene justeres og tilpasses
eksisterende eiendomsgrenser og slik at eksisterende uthus også blir liggende innenfor regulert
byggeområde. Utnyttelsen på 25%-BYA videreføres.
Tjenesteyting
Eydehavn skole reguleres til underformål undervisning (Tu2.1). Byggeområdet avgrenses i samsvar
med eksisterende tomtegrense og gjeldende formålsgrense mot nord og øst, avgrenset av
eksisterende adkomstvei i vest, og Eydehavn Naturbarnehage i sør. Regulert tomt er på 13.305 m2
og eksisterende bebyggelse har en grunnflate på 2.613 m2. Det gir en reel utnyttelse på 20% -BYA.
Regulert utnyttelse settes til 30%-BYA. Maks mønehøyde (MH) reguleres til k+36 og maks gesims
(GH) til k+32 i samsvar med dagens bebyggelse (maks k+35,5 og k+32,3).
Det er avholdt møte med skolen der det gikk klart frem at de ønsket å opprettholde eksisterende
situasjon. Det er ikke ønskelig med trafikk inn i skolegårdens «hjerteområde».
Eydehavn Naturbarnehage reguleres til underformål barnehage (Tb2.2). Barnehagens eiendom
(52/712) er på 3.089 m2. Barnehagen har tatt i bruk arealer utenfor egen eiendom. Det gis mulighet
for at disse arealene kan innlemmes. Byggeområdet Tb2.2 utvides til 5.517 m2. Eksiterende
bebyggelse har en grunnflate på 661 m2. Utnyttelsen reguleres til 20%-BYA. Maks mønehøyde settes
til k+39 og maks gesims til k+36 i tråd med dagens bebyggelse (k+38,2 og k+35,4).
Parkering både for skolen og barnehagen forutsettes å skje på felles parkeringsplass f_Sp2.1 for
ansatte og f_Sp2.2 for besøkende.
Samferdselsanlegg
Veisystemet ved skolen og barnehagen er ikke bygd i tråd med reguleringsplanen. Veiføringen videre
til Ulleråsen og parkeringen nede ved idrettsplassen på Kloppedalsmyra sør for barnehagen er ikke
blitt realisert.
Gartaveien omreguleres i hovedsak i samsvar med dagens situasjon, der adkomst (o_Sv2.1) til
Eydehavn skole er utformet som primærvei. I gjeldende regulering var planlagt ny forbindelse til
Ulleråsen regulert som primærvei. Både bussholdeplassen på sørsiden av veien og gs-kryssingene
reguleres iht. dagens utforming. Veien og bussholdeplassen oppe ved skolen utvides noe mot øst
mens snuhammerne (rundkjøringene ved skolen og barnehagen) reguleres slik de er bygd.
Gartaveien er lokalvei med fartsgrense på 50 km/t. Det gir stoppsikt på 45 meter og siktkrav på 6x45
til høyre og 20x45 til venstre i krysset der veien videre til Garta (sekundærvei o_Sv2.3) kobler seg til
adkomstveien til skolen (primærvei o_Skv2.1), forutsatt ÅDT mindre enn 100 på sekundærveien.
Gartaveien er del av nasjonal sykkelrute nr 1 - Kystruta. Det reguleres sammenhengende gs-vei fra
den nye fylkesveien (o_Skv1.3) i sør, via skoleområdet og frem til påkobling Gartaveien (o_Sv2.3)
videre mot nordøst. Koblingen mellom fylkesveien (o_Skv1.3) og skolen (Tu2.1) er universelt
utformet med stigning på 5% (1:20).
Eksisterende gs-vei fra skolen og ned til Kloppedalsmyra er bratt med fall på inntil 18% og oppfyller
ikke kravene til universell tilgjengelighet. GS-veien reguleres i kulvert under fylkesveien (o_Skv1.3).
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Traseen trekkes mot vest ifbm selve kryssingen slik at kulverten blir liggende på fast fjell fremfor på
løsmasser der gs-veien går i dag. Det medfører at gs-veien deler eksisterende idrettsbane i to.
Nærmiljøanlegg
Eksisterende idrettsbane er lite i bruk som stor ballbane. Banen reguleres til nærmiljøanlegg (Na) og
tillates benyttet som rigg- og anleggsområde i byggeperioden. Ved istandsetting/tilbakeføring etter
anleggsperioden kan både utforming og møblering vurderes. Det er knyttet følgende bestemmelse
til nærmiljøanlegget:
«Område Na skal være offentlig og skal fungere som nærmiljøanlegg for skole, barnehage og
boligene i området. Ny utforming og møblering må ta hensyn til deler av eksisterende Frisbeebane
som ligger innenfor området.»
Grønnstruktur
Større sammenhengende grøntområder på Ulfsryggen reguleres til blågrønn-struktur (Bgs).
Mindre inneklemte områder reguleres til underformål friområde (Gf).
Automatisk freda kulturminner
Ifbm. kulturhistorisk registrering er det gjort to funn form av steinalderlokaliteter, id 263637 og
263645. Disse er markert med bestemmelsesområde #1 og søkes frigitt gjennom reguleringsplanen.

3.6. Delområde – Kloppedalsmyra

Figur 3-5 Utsnitt av gjeldende regulering og foreslått omregulering for Kloppedalsmyra

Det er ikke gjort endringer i planforslaget for delområde Kloppedalsmyra ifbm. første gangs
behandling, med unntak av at eksisterende turvei sør for Stemmetjønn er regulert til arealformål
turvei (o_Gt1).
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Samferdselsanlegg
Hovedintensjonen med omregulering av Kloppedalsmyra har vært å regulere bort den regulerte, men
ikke realiserbare fylkesveien helt i sørvest av planområdet. I tillegg er det ryddet i vei og
parkeringsareal som ikke er opparbeidet i tråd med gjeldende regulering; eksempelvis regulert
parallell/dobbel vei til ikke opparbeida parkeringsplass ved Kloppedalsmyra idrettsstadion.
I tillegg er bygd felles adkomstvei inn i eksisterende boligområder regulert i tråd med dagens
opparbeidelse / tomtedeling. Dette gjelder bla. område A47(Bf47) og A48 (Bf48), som ligger på hver
sin side av høyspenttraseen sørvest for Stemmetjønn.
Veisystemet på Kloppedalsmyra reguleres til generelt underformål vei (sosikode 2010), og skiller ikke
mellom kjøreareal, sideareal, fortau og gs-vei. Byggegrense langs vei er satt til 9 m fra senter
offentlig vei og 6 meter fra senter felles vei, med enkelte unntak (eksempelvis vei o_Sv3.2a) der
byggegrensen er tilpasset dagens bygde situasjon.
Regulert rundkjøring ved Neskil bru omreguleres tilbake iht. dagens utforming.
Boligområder
Regulerte boligområder videreføres som frittliggende småhusbebyggelse i tråd med gjeldendene
regulering og dagens opparbeidelse. Småhus er i bestemmelsen definert som boligbygg med inntil 2
boenheter. Også gjeldende feltbenevnelsene Feltnummereringen er foreslått videreført, mens
benevnelsen «A» er endret til «Bf» for «Boliger – frittliggende småhusbebyggelse». Det er gjort
mindre tilpasninger/oppryddinger mht. eksisterende eiendomsgrenser. Gjeldende regulert utnyttelse
på 25%-BYA er videreført i forslag til omregulering. Jf. kap 3.5 er boligområde b1 (eiendom 52/5,
Kloppedalsveien 11) i gjeldende plan for Ulfsryggen innlemmet i boligområde Bf62.
For område Bf55 i vest reguleres det inn byggegrense mot vest da byggeområdet ligger innenfor 100metersbelte til sjøen.
«Snekkenes», eiendommene 52/492 og 462 (del av Bf55 og Bf56) reguleres med hensynssone
kulturmiljø (H570_1). Det er foreslått tilhørende bestemmelse / retningslinjer.
LNF og grønnstruktur
Selv om det i gjeldende regulering er satt av betydelige arealer til friområder, lek og rekreasjon, er
det få arealer som i dag er opparbeidet / tilrettelagt. På regulert parkeringsareal ved Kloppedalsmyra
idrettsanlegg er det opparbeidet en lekeplass. Denne omreguleres til lek i samsvar med dagens bruk
(Lek1). I tillegg er, som tidligere nevnt, Kloppedalsmyra idrettsanlegg regulert som nærmiljøanlegg
(Na).
Grøntkorridoren mellom boligområde Bf46 og Bf47 i sørvest er offentlig og sikres ved at den
reguleres til turdrag (Gt2/sosikode 3030).
Tilsvarende som for Ulfsryggen, foreslås større sammenhengende grøntområder regulert til
blågrønn-struktur (Bgs/sosikode 3002), mens mindre inneklemte grøntarealer reguleres til friområde
(Gf/sosikode 3040).
På Kloppedalsmyra er det i gjeldende plan regulert arealer til Jord- og skogbruk. Det har ikke vært
gjort noen vurdering av disse arealene som del av denne planprosessen. Eksisterende
landbruksarealer er små og inneklemte og foreslås videreført som mer generelt LNF-område
(landbruk, natur og friluftsliv), da det gir et mer fleksibelt anvendelsesområde. I bestemmelsene
foreslås det at. «Område (LNF) kan skjøttes som natur- og friluftsareal. Landbrukstiltak tillates.
Oppføring av ny bebyggelse tillates ikke.»
Eksisterende turvei (ledningstrase) sør for Stemmetjønn sikres ved at forbindelsen reguleres til turvei
(o_Gt1) med tilkopling til ny g/s-vei langs ny fylkesvei.
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3.7. Delområde – Skoleveien / Breivikveien

Figur 3-6 Utsnitt av gjeldende regulering for Skoleveien - Breivikveien

Figur 3-7 Utsnitt av foreslått omregulering for Skoleveien - Breivikveien

Det er ikke gjort endringer i planforslaget for delområde Skoleveien / Breivikveien ifbm. første gangs
behandling, ut over det at regulerte næringsområder på Ulleråsen i nord tas ut av planen. Disse er
omtalt under kapitelet for delområde Ulleråsen.
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Samferdselsanlegg
I gjeldende plan er det regulert rundkjøring med 5 armer. Rundkjøringen, slik den er utformet, er ikke
tilpasset modulvogntog (MVT). Skoleveien er i gjeldende plan regulert som blindgate for adkomst til
eksisterende boliger i området. Forbindelsen til Formannsgata i sør var planlagt lagt om nord og vest
for eksisterende boliger. Skoleveien 11 (eiendom 52/208) var regulert bort og er tidligere innløst og
nå eid av Arendal Eiendom. Den første delen av veiforbindelsen nordover mot Ulfsryggen med
påkobling til Breivikveien er opparbeidet iht. plan.
I forslag til omregulering er traseen (o_Skv1.4) for den nye fylkesveien foreslått hevet noe og trukket
litt mot vest i forhold til dagens trase for Breivikveien. Det krever innløsning av to boliger:
•
•

Brevikveien 1 (gnr 52, bnr 244)
Brevikveien 3 (gnr 52, bnr 129)

Brevikveien kobles til den nye fylkesveien i eget T-kryss. Heving av fylkesveien (o_Skv1.4) medfører at
også Brevikveien må heves og legges noe om. Fra veiteknisk side har det vært ønskelig å trekke
Breivikveien nordover og inn i skråningen for å sikre stabil byggegrunn. Det gir økt terrenginngrep og
større og mer synlig skjæring på nordsiden av o_Skv6.1.
Det kan være aktuelt å ta i bruk de kommunale arealene sør for Breivikveien som rigg- og
anleggsområde (#3). De kommunale arealene er derfor innlemmet i planområdet. I dette området er
det mistanke om forurensning, men graden av forurensning er ikke kjent. Dette må avklares før
området kan tas i bruk som rigg- og anleggsområde, og området har derfor fått en egen benevnelse,
bestemmelsesområde #3 med tilhørende rekkefølgebestemmelse om at: «Før bestemmelsesområde
#3 kan tas i bruk som midlertidig anlegg og riggområde skal håndtering av forurensede masser
innenfor området være avklart, og hvis det er påkrevd skal nødvendige tiltak være utført og godkjent
av forurensningsmyndigheten». Gjeldende regulert vei med påkobling Heggedalsveien videreføres
som felles adkomstvei (f_Skv6.4).
Krysset med Else Hagens vei er av trafikk-faglige hensyn foreslått redusert til en trearmet
rundkjøring, da det har vist seg vanskelig å få til en kryssløsning som gir tilstrekkelig avstand mellom
påkobling Skoleveien (o_Skv5.3) og avkjørsel (o_Skv5.4) til Gandehagen barnehage. Underveis i
planprosessen har det vært diskutert om en trearmet rundkjøring uten påkobling til Skoleveien vil
medføre at Eydehavn trafikalt sett blir delt i to ved at lokaltrafikk ble kanalisert via havna. De
trafikkfaglige vurderingene er imidlertid lagt til grunn, og rundkjøringen er planlagt med tre armer.
Rundkjøringen (o_Skv1.5) gir snumulighet for buss slik at området fortsatt kan fungere som
endestopp for pendelrute 101 mellom Grimstad og Eydehavn. Det etableres busstopp med plass til
to busser på endeholdeplassen sørøst for rundkjøringen. Her reguleres det også inn areal for
etablering av service og hvilebu for sjåførene (St1). Påstigning skjer på holdeplassen på motsatt side
mot barnehagen. Her er det avsatt ekstra areal (annen veggrunn – tekniske anlegg) for etablering av
eventuelt busskur.
Selve adkomst inn til barnehagen reguleres som felles vei for boligene område Bb5.2 og
Grandehagen barnehage (Tb5.1).
Parkeringsplass f_Sp5.1 er felles parkering for boligene i område Bb5.1 til Bf5.3 og barnehagen Tb5.1.
Byggeområder
Gjeldende byggeområder med tilhørende bestemmelser videreføres i forslag til omregulering. Dette
gjelder også for regulert utnyttelse, selv om det kan virke som om det for enkelte av områdene ikke
er samsvar mellom regulert utnyttelse, krav til uteopphold og hensynet til bevaring. Boligområde
Bb5.1 og Bb5.2 er regulert til blokkbebyggelse. Utnyttelsen til område Bb5.1 er satt til maks
BYA=90%. Denne tomta er i dag ubebygd og det forutsettes adkomst direkte fra Skoleveien. Maks
mønehøyde er regulert til k+28, hvilket gir mulighet for bygging av inntil 3 etasjer, hvorav parkering
må løses i den nederste etasjen. Den tidligere skolen (Bb5.2) reguleres med dagens høyder og
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utnyttelse på maks 50%-BYA. Boligområde Bf5.3 reguleres til frittliggende småhusbebyggelse med
maks utnyttelse på 40%-BYA. Øvrige boligområder tilknyttet Skoleveien reguleres til frittliggende
småhusbebyggelse (Bf) med maks utnyttelse på 25%-BYA.
Grandehagen barnehage (Tb5.1) reguleres til offentlig eller privat tjenesteyting, med underformål
barnehage. Regulert utnyttelse på 40%-BYA videreføres. Regulert barnehagetomt er på 5.800 m2,
hvorav eksisterende bebygd areal utgjør 388 m2 (7%). Maks mønehøyde reguleres til k+29 og maks
gesims til k+26 i tråd med dagens bygg (k+28,5 / k+25,7).
De kommunale omsorgsboligene i To7.1 reguleres til offentlig eller privat tjenesteyting, underformål
helse- og omsorgsinstitusjon og tillates nyttet til omsorgsboliger med tilhørende funksjoner og
anlegg. Utnyttelsen på maks 50%-BYA videreføres og maks mønehøyde settes til k+26 og maks
gesims til k+24 i samsvar med dagens bebyggelse (k+25,7 /k+22,1).
Hensynsone kulturmiljø (H570_2) fra kommuneplanens arealdel, med tilhørende retningslinjer er
videreført for område Bb5.2 (gamle Eydehavn skole) og de to boligene i Bf5.3.
Sanering av tidligere regulert trase for ny fylkesvei vestover muliggjør at eksisterende bolig i
Skoleveien 11 (52/208) kan opprettholdes som boligområde/boligtomt (Bf5.7).
Området sør for Breivikveien opprettholdes som boligområde. Det legges til rette for bygging av 3
frittstående boliger i område Bf6.2, med maks 25%-BYA. Området Bb6.3 reguleres til
blokkbebyggelse der maks mønehøyde settes til k+26 og maks gesims til k+23. Det gir rom for
bygging av 3 etasjer pluss loft. Byggegrensen i sør reguleres med avstand på 15 m fra
eiendomsgrensen for å beholde åsryggen mot boligene i Heggedalveien. Adkomst reguleres fra
planlagt ny felles vei f_Skv6.4.
Grønnstruktur
Gjeldende trase for ny fylkesvei omreguleres fra veiformål til blågrønn-struktur (Bgs/sosikode 3002).
Tidligere planlagt trase for ny påkobling til Formannsgata ligger i bekkedraget fra Stemmetjønn, som
er et eget vassdrag. Bekkedraget med tilhørende kantsone foreslås regulert til grønnstruktur,
underformål infiltrasjon / fordrøyning / avledning (Gif/sosikode 3110). Boligarealet under
høyspentledningen på nordsiden av Skoleveien og parkbeltet i industriområdet på sørsiden av
Skoleveien omreguleres til blågrønn-struktur. Arealet på nordsiden eies av Arendal Fossekompani,
mens arealet på sørsiden eies av kommunen.
Sør for Breivikveien avsettes det et område til fordrøyning av overvann fra næringsområdet N7 og
fylkesveien. Vannet ledes videre i rør under adkomstveien f_Skv6.4 og videre ut i sjøen
Heggedalsbukta.
Det er registrert flere lokaliteter med naturtyper av viktig lokal verdi (C-verdi) i den sørlige skråningen
til Ulleråsen (jf. delutredning Naturmiljø). Disse er forslått regulert som hensynssone naturmiljø
(H560_C).
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3.8. Delområde – Ulleråsen

Figur 3-8 Utsnitt av gjeldende regulering og foreslått omregulering over Ulleråsen i opprinnelig og revidert
planforslag

I samsvar med vedtaket ved første gangs behandling av det opprinnelige planforslaget, er
næringsområdene N7, N8 og N9 tatt ut i revidert planforslag (Høringsforslaget). I tillegg er
eksisterende turvei (ledningstrase) sørøst for Stemmetjønn sikret ved at forbindelsen til ny G/S-vei
langs den nye veien reguleres til turvei (o_Gt1). I planprosessen har det vært foreslått å regulere
undergang under planlagt ny fylkesvei. Det er også vært vurdert å regulere inn undergang for å sikre
planfri kryssing av planlagt fylkesvei i tilknytning til eksisterende stiforbindelse lengre mot sør. Pga
vegtekniske og kostnadsmessige vurderinger omfatter revidert planforslag imidlertid ingen nye
planfrie kryssinger av planlagt fylkesvei. Som avbøtende tiltak for å opprettholde bruken av
Ulleråsen som rekreasjonsområde er eksisterende hovedtraseer for stier med enkelte nye
sammenkoblinger regulert som turveier i det reviderte planforslaget.
Samferdselsanlegg
Veiforbindelsen over Ulleråsen ligger i samme hoved-korridor i gjeldende plan som i planforslaget..
Begge krysser kanalen mellom Ulsryggtjønn og Stemmetjønn på tilnærmet samme sted, gjeldende
plan med fylling, mens kryssingen i ny plan er forslått løst som elementbro. I tillegg har veiene svært
ulik status og karakter.
I gjeldende regulering er veien lokal samlevei for boliger. Linjeføringen er fleksibel både horisontalt
og vertikalt, og det er mulig å ha kort avstand mellom avkjørslene inn i boligområdene. Det er
regulert inn 8 kryss mellom Brevikveien og kanalen.
I planforslaget er veien definert som hovedvei, dimensjoneringsklasse Hø2. Her stilles det langt
strengere krav til horisontalkurvatur (R > 200) og vertikalkurvatur. Det er kun anledning til å etabler
to kryss på strekningen mellom Breivikveien og kanalen.
Regulerte boligområder
Boligområdene på Ulleråsen ble opprinnelig regulert i regulering for Eydehavn øst, vedtatt i 1986.
Byggeområdene var opprinnelig større, men ble noe justert ifbm. omregulering i 1991. Det stilles
plankrav om bebyggelsesplan etter gammel planlov. Det betyr at området må detaljreguleres før det
kan bygges ut. I 2009 ble det varslet oppstart detaljregulering, men dette planarbeidet er ikke
fullført. Terrengformasjonen på Ulleråsen gjør det utfordrende å bygge ut området, også med
boliger. Stor nivåforskjeller og krav til terrengbearbeding gjør området både komplisert og kostbart å
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bygge ut. Det har som del av denne prosessen også vært sett på muligheten for å bygge ut området
med boliger, men Arendal Eiendom har vurdert det som komplisert og lite lønnsomt i dagens
marked. Området ligger nordøstvendt, hvilket ikke er så gunstig mht. attraksjon og bokvalitet.
Boligområdene O og P i gjeldende plan ser ut til å være enklest å bygge ut, samtidig som de nok også
er mer attraktive som boligområde.
Foreslåtte næringsområder (tatt ut i revidert planforslag)
I opprinnelig planforslag var det foreslått etablert tre næringsområder. Disse er iht. vedtak ved første
gangs behandling tatt ut av revidert planforslag (Høringsforslaget). Omtalen under gir imidlertid en
beskrivelse av det opprinnelig planforslaget fremmet for første gangs behandling og er ikke justert
for at de tre næringsområdene N7, N8 og N9 ikke inngår i revidert planforslag.
Område N7 og N8 var foreslått langs vestsiden inn mot Ulleråsen, med felles industriavkjørsel
(f_Skv1.8) dimensjonert for modulvogntog. Næringsområder tilrettelagt for store biler har en annen
logikk enn boligområder. Høyden i avkjørselen fra hovedveien er styrende for planeringshøyden for
næringsområdet. Det var ikke mulig å legge opp til store interne høydeforskjeller da det reduserer
anvendbart næringsareal betydelig. Næringsområdene var derfor lagt i tilsvarende høyde som
høyden i avkjørselen.
Næringsområdene N7 og N8 vest for fylkesveien hadde brutto areal på henholdsvis 12,8 daa i sør og
11,2 daa i nord. Det er krav om at grøft, fjellskjæring og sikring skal skje inne på regulert
byggeområde. Det gjør at næringsarealet blir noe redusert (netto tomt). Arealet innenfor regulerte
byggegrenser var 10,3 daa for N7 og 8,9 daa for N8. Feltene var vurdert å passe for en til to aktører
pr område. Det har vært testet ut å gå dypere inn i Ulleråsen, jf. arealskissen i planprogrammet. Men
det ga et betydelig økt inngrep og økt behov for uttak av masser.
Næringsområde N9, som var foreslått tilrettelagt på motsatt side av fylkesveien var på 21,3 daa.
Denne hadde egen tilkomstvei (f_Skv1.9) dimensjonert for modulvogntog lagt mot kanalen i vest.
Tilkomstveien var foreslått etablert med gs-vei som koblet seg på eksisterende turvei videre mot
nord.
Næringsarealet var forslått trukket noe tilbake i øst slik at det ble skapt en grønn buffer mot boligene
langs Breivikveien. Næringsområde N9 kunne deles inn i flere tomter. Området var tilrettelagt for 1
til 4 aktører. Det har vært vurdert å legge adkomstveien i midten av næringsfeltet, noe som hadde
gjort det mulig å dele næringsområdet opp i mindre tomter. Men kravet om å dimensjonere for
modulvogntog gjorde at en valgte å prioritere og opprettholde tomtestørrelsen for aktører med et
større arealbehov.
Arealet mellom den planlagte fylkesveien og Breivikveien (område M i gjeldende plan) har vist seg
vanskelig å utvikle til næringsareal. Da det ikke tillates mer enn to avkjørsler fra fylkesveien, vil
avkjøring til dette arealet måtte skje via Breivikveien. Det vil kreve at Brevikveien dimensjoneres og
utformes som industrivei, at store deler av kollen sprenges ned, samtidig som det vil gi
næringsvirksomhet tett innpå eksisterende boligområde. Dette er vurdert som lite gunstig og kollen
er derfor opprettholdt som grønn buffer. Men kollen påvirkes av at første del av Brevikveien legges
inn i terrenget for å sikre at veien legges på fjell.
Det er fullt mulig å etablere næringsareal på Ulleråsen, men arealene ble relativt mindre enn først
antatt. Det at de ligger på en terrenghøyde gjør det utfordrende, både mht. synlighet og kostnader.
Det er få og nærmest ingen steder å kvitte seg med overskuddsmasse. For å øke arealet må en gå
dypere inn i terrenget, hvilket gir økt inngrep, mer eksponert fjellskjæring, økt masseoverskudd, som
igjen gir høyere tilretteleggingskostnader.
Næringsområdene på Ulleråsen ble vurdert å være funksjonelle, men de er kostbare å tilrettelegge,
visuelt synlige og i konflikt med grønne interesser i området. Næringsarealene har også begrenset
med fleksibilitet, da de i liten grad gir fremtidige utvidelsesmuligheter.
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Ifbm. første gangs behandling ble næringsområdene N7, N8 og N9 vedtatt tatt ut før planen skulle
legges ut til offentlig ettersyn. Disse er derfor ikke med i revidert planforslag (Høringsforslaget).
Byggehøyder og utnyttelse (ikke aktuelt for revidert planforslag)
Næringsområdene i opprinnelig planforslag var foreslått regulert med minimum planeringshøyde og
maksimum byggehøyde. Adkomsten inn til næringsområde N7/N8 lå på rett i overkant av kote+26,
som også var satt som minimums planeringshøyde. Maks mønehøyde og gesims (MH/GH) var satt til
k+42. Det ga rom for maks 16 meter høy bebyggelse. Tilsvarende var min planeringshøyde satt til
k+24 og maks mønehøyde og gesims satt til kote +40 for næringsfelt N9. Utnyttelsen var satt til 65%BYA for næringsområde N7, N8 og N9.
Grønnstruktur og friluftsinteresser
Som det fremgår av Figur 3-8 vil boligområdene (gjeldende planer) , beslaglegge vel så mye
grønnstruktur som foreslåtte næringsarealer (opprinnelig planforslag). Områder som ikke reguleres
til vei eller næringsformål foreslås regulert til blågrønn-struktur (Bgs/sosikode 3002). Arealene i
tilknytning til lokalvassdraget Ulsryggtjønn – Stemmetjønn, samt et mindre areal vest for
Breiviksveien, er i kommuneplanens arealdel regulert til hensynssone infrastruktur overvann (H410).
Disse arealene (Gif1, Gif2 og Gif5 reguleres til grønnstruktur, underformål
infiltrasjon/fordrøyning/avledning (sosikode 3110).
Det er mange brukere av dagens naturområder på Ulleråsen. Grandehagen barnehage har gjennom
flere år bygd opp en liten «landsby» med lavo og andre innretninger inne i skogen. Barnehagen, som
er en naturbarnehage, benytter dette som mål for sine utflukter flere ganger i uken. Dette området
ville blitt ødelagt ved utbygging av næringsområde N7. I revidert planforslag vil det være mulig å
beholde denne «landsbyen», men den vil bli liggende noe tett på den nye veien og derfor være
betydelig mer støyutsatt enn i dag. Det har vært vurdert å regulere inn undergang under planlagt
fylkesvei i tilknytning til eksisterende stiforbindelse i områret, men pga tekniske og kostnadsmessige
hensyn, inngår undergang ikke i revidert planforslag.
Også Eydehavn skole og Eydehavn Naturbarnehage er flittige brukere av naturområdene på
Ulleråsen, men da i hovedsak «Hogstfeltet» og «Månetoppen» i tilknytning til planlagt
næringsområde N9 i det opprinnelige planforslaget. Både den nye fylkesveien og næringsfelt N9
kom i konflikt med den allerede etablerte frisbee-banen. Disse interessene vil også være i konflikt
med en eventuell boligutbygging, men det vil da være mulig å ta større hensyn og eventuelt tilpasse
og justere boligområdene ifbm. påkrevd detaljregulering. I revidert planforslag (Høringsforslaget) vil
konflikten med rekreasjon-/friluftsinteresser være betydelig redusert, men det vil fortsatt være
behov for ombygging av deler av frisbee-banen for at denne skal kunne opprettholdes.

3.9. Delområde – Arendal havn
Det er ikke gjort endringer i planforslaget for delområde Arendal havn ifbm. første gangs behandling.
Samferdselsanlegg
Den nye fylkesveien (o_Skv1.6) planlegges lagt i samme trase som i gjeldende regulering på
delstrekningen i sørøst, men med noe stivere kurvatur. Rundkjøringen (o_Skv1.7) i enden ligger også
på samme sted, men diameteren er foreslått økt fra 36 til 40 m for å gi bedre fremkommelighet for
modulvogntog. Nitidveien (o_Skv9.1) videre mot øst med påkobling Kristen Staksnæs vei (fv 3502)
foreslås oppgradert til offentlig samlevei, da denne vil være del av kollektivtrasen for pendelrute 101
mellom Grimstad og Eydehavn. Om Kristen Staksnæs vei skal opprettholdes som fylkesvei og ev.
forlenges som fylkesvei helt frem til rundkjøringen på Nitridveien eller endres til kommunal vei er
foreløpig ikke avklart.
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For å tilrettelegge for kollektivreisende til og fra havneområdet (besøkende og ansatte) er det
foreslått å etablere kantstopp for buss på begge sider av Nitridveien. Dette vurderes å gi mindre
konflikt med foreslått avkjøring inn til N1, som fra Arendal havn sitt synspunkt er viktig å etablere
direkte fra Nitridveien fremfor fra Kristen Staksnæs vei lengre mot vest.

Figur 3-9 Utsnitt av gjeldende regulering for området ned mot havna

Figur 3-10 Utsnitt av foreslått omregulering for området ned mot havna

Oppgradering av Nitridveien (o_Skv9.1) til samlevei har også utløst behov for stramme opp dagens
kryss med Kristen Staksnæs vei. I gjeldende regulering er dette vist som et dobbelt kryss med
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avkjørsel til Fiven vest for regulert midtrabatt og adkomstvei til havna (forlengelsen av Kristen
Staksnæs vei) på østsiden. Dette er forslått strammet opp ved at adkomsten til Fiven først kobler seg
til adkomstvei (f_Skv9.4) før utkjøring på Nitridveien (o_Skv9.1).
Det er forslått at adkomstveiene (f_Skv9.3 og f_Skv9.4) reguleres inn som del av denne planen for å
sikre nødvendig adkomst til næringsområdene N2-N5 og til kaiområdet. f_Skv9.3 reguleres tvers
gjennom næringsområde N4 i tilgrensende plan og frem til kaia (havneområde H2). Denne traseen
er allerede etablert som viktig ledningstrase for overvann og spillvann. f_Skv9.4 reguleres iht. dagens
veitrase frem til næringsområde N2 i gjeldende plan.
Byggeområder
Byggeområde N1 foreslås omregulert med samme utnyttelse (80%-BYA) og byggehøyde (maks møneog gesimshøyde k+25) som i gjeldende plan. Minimum planeringshøyde settes til kote +7 for å sikre
nedtrapping av næringsarealene fra nordvest mot sjøen/kaia i sørøst. Det gir mulighet for maks 18 m
høy næringsbebyggelse.
Formålsgrensa for næringsområde N1 mot nordvest er foreslått justert langsetter terrenget og
tilnærmet vinkelrett inn mot den nye fylkesveien. Det er regulert inn adkomst fra Nitridveien
(o_Skv9.1) da denne er offentlig samlevei.
Det foregår for tiden opprydding av miljøfarlig masse i næringsområde N1 for å tilrettelegge område
for næringsbebyggelse. Det er stilt rekkefølgekrav om at håndtering av forurensede masser innenfor
området må være avklart før det kan gis igangsettingstillatelse til vesentlig terrenginngrep eller
oppføring av bebyggelse innenfor område N1. Dette kravet gjelder også for N6, da det også her er
mistanke om forurensning.
Havna forslås utvidet med næringsområde N6, nord for Nitridveien. Dette er i konflikt med flere
registrerte kulturminner innenfor området (deler av Neskilen gruver, høydebasseng fra 1913 og
fundamentene til to kanonstillinger fra 2. verdenskrig, jf. delutredning om kulturarv).
Tilrettelegging av området N6 som næringsområde vil også kreve et betydelig masseuttak. Men
utvidelsen vil gi brutto næringsareal på 32 daa. og masseuttaket vil kunne håndteres internt i havna
og bearbeides for eventuell utskiping.
Som for næringsområde N1 settes minimum planeringshøyde til k+7 og maks møne- og byggehøyde
mot nord settes til k+25. Byggegrensen settes til 34 meter fra senter av Else Hagens vei. 24 meter
tilbaketrukket fra denne byggegrensen foreslås byggehøyden økt med 5 meter. I tillegg åpnes det i
bestemmelsene opp for at ev. piper eller master som etter annet lovverk har krav om ytterligere
høyde kan vurderes ifbm. søknad om tiltak. Dette er ønskelig for å kunne ta imot virksomheter med
spesielle behov. Eksisterende kolle nord for Nitridveien er på over kote +30 og mønet på
høydebassenget er på kote +36,1.
Vurdering av utnyttelse
Nye næringsområder er foreslått regulert med en utnyttelse på 65%-BYA. Til sammenligning er
næringsområdet IH2 (Fiven) på totalt 79,5 daa. Eksisterende bebyggelse innen området har en
samlet grunnflate på 28.573 m2. Iht. GAB er samlet BRA for bebyggelsen på til sammen 26.516 m2.
Parkeringskravet om 1 biloppstillingsplass pr 100 BRA gir til sammen 266 biloppstillingsplasser a 18
m2/plass som skal telles med ved beregning av BYA. Det gir 28.573 m2 BYA (bygg) pluss 4.788 BYA
(påkrevd bilparkering), totalt 33.361 BYA. Beregnet eksisterende utnyttelse for Fiven (IH2) blir da
50%-BYA. Ut ifra denne analysen vurderes utnyttelse på 65%-BYA som tilstrekkelig for alle regulerte
nye næringsarealer i planen.
Grønnstruktur
Det er i gjeldende plan regulert store arealer til spesialområde parkbelte i industriområde som buffer
mot havna. I revidert planforslag foreslås det å opprettholde en grønn buffer, men at denne
reduseres til 21,5 meter mellom kant veigrøft og regulert næringsareal for byggeområdet N6,
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tilsvarende som for næringsområdet lengre mot øst. Bufferen reguleres som grønnstruktur,
underformål vegestasjonsskjerm (Gvs).

3.10. Planlagt ny fylkesvei
Fylkesveien utformes iht. dimensjoneringsklasse Hø2, som iht. Statens vegvesen sin håndbok N100
skal benyttes for øvrige hovedveger og andre veger hvor arealdisponering og aktivitet inntil vegen
gjør at fartsgrensen settes til 60 km/t. Vegen dimensjoneres for kjøretøytype MVT (Modulvogntog)
og forventa trafikkmengde i 2040 er 4.200 ÅDT.

Figur 3-11

Tverrprofil Hø2, vegbredde 7,5 (mål i m)

Det anlegges parallell gang- og sykkelveg langs hele traseen. Iht. håndbok N100 bør gang- og/eller
sykkelveg etableres når ÅDT er over 1000 og potensialet for gående og syklende overstiger 50 i
døgnet, eller strekningen er definert som skoleveg.
Holdeplasser utformes som busslomme uten trafikkdeler.
3.10.1. Stoppsikt
Stoppsikt for den nye fylkesveien gis av prosjekteringstabell C.9 i håndbok N100 ut ifra primærveiens
horisontalradius. Stoppsikt i aktuelle kryssområder er:
R=200: 70 m stoppsikt (Kryss ved næringsområde N9 og ved Brevikveien i opprinnelig planforslag)
R>1000: 75 m stoppsikt (Kryss ved næringsområde N7/N8 i opprinnelig planforslag)
Disse gjelder også for stoppsikt i krysset/påkoblingen mellom den nye fylkesveien og Kystveien (fv.
410).
3.10.2. Kryssutforming
I det opprinnelig planforslag var det planlagt 6 kryss på den nye vegstrekningen inkl. påkobling i
begge ender. I revidert planforslag er antall kryss redusert til 4.
Påkobling til Kystveien (fv 410), planlagt adkomst til næringsområdene på Ulleråsen (N7/N8 og N9) i
opprinnelig planforlsag, samt påkobling til Brevikveien utformes som forkjørsregulerte T-kryss.
Planlagte kryss med adkomst til næringsarealer dimensjoneres for VT, mens MVT sikres
fremkommelighet på overkjørbart areal.
Siktkrav i forkjørsregulerte T-kryss til den nye fylkesveien er:
•
•

6 x (1,2xstoppsikt) for ÅDT mellom 100 – 500 på sekundærveien.
10 x (1,2xstoppsikt) for ÅDT over 500 på sekundærveien.

Det var anslått at trafikkmengden i avkjørslene (sekundærveien) til/fra næringsområdene ville være
mellom 100 til 500 ÅDT. For mest mulig fleksibilitet ble krysset dimensjonert som om trafikkmengden
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på sekundærveien var over 500 ÅDT. Trafikkmengden på fv 3518 Skoleveien/Brevikveien var på 900
ÅDT i 2018.
Det gir følgende siktkrav for T-kryssene på den nye fylkesveien:
•
•
•
•

10x84 for kryss ved Brevikveien
10x84 til venstre og 10x90 til høyre for påkobling Kystveien (fv 410)
10x84 for kryss ved næringsområde N9 (utgår i revidert planforslag)
10x90 for kryss ved næringsområde N7/N8 (utgår i revidert planforslag)

Sikt mellom gang- og sykkelveg/sykkelveg og veg der syklende har vikeplikt, skal iht. håndbok N100
være 20x8 meter (20 meter langs vegen og 8 meter inn i sykkelvegen). Dersom gang- og
sykkelvegen/sykkelvegen har et fall på mer enn 3 % bør siktlengden økes inn i gang- og
sykkelvegen/sykkelvegen fra 8 til 10 meter i den ene retningen. Dette gjelder i krysset med
Brevikveien (og ved tidligere planlagt avkjørsel til næringsområde N9).
3.10.3. Geologi – ingeniørgeologi
I den nye veglinjen til vil det bli behov for å etablere nye bergskjæringer. Disse ligger spredt utover i
prosjektområdet, men de høyeste skjæringene, med høyde på opp mot 18m, vil komme i den nordre
delen av veglinjen. Videre sørover må det sprenges ut bergskjæringer fire steder.
I følge NGU sitt berggrunnsgeologiske kart over området er det hovedsakelig granittiske /
grandiorittiske gneiser med migmatittiske innslag i mesteparten av traséen. Kartleggingen i felt
bekrefter bergrunnskartet; det er stort sett registrert middelskornet granittisk gneis med noe
varierende grad av foliasjon, og varierende migmatittisk preg. Lokalt er det registrert noen grad av
forvitring i gneisen.
Bergmassen er stort sett karakterisert ved tre dominerende sprekkeretninger og et forholdsvis
hyppig innslag av utholdende, plane sprekker. Disse vil lokalt kunne styre skjæringsutformingen, men
i utgangspunktet er alle skjæringer planlagt med en helning på 3,5:1. Det er stort sett kun et tynt
torvdekke over berg i områdene hvor skjæringene skal etableres og det forventes derfor ikke større
problemer med løsmasseskråninger over bergskjæringene, men unntak kan forekomme.

3.11. Lokalveier
Tverrprofiler

Figur 3-12 Tverrprofil for samlevei S2

Figur 3-13 Tverrprofil for adkomstvei A1

Figur 3-14 Tverrprofil for gs-vei

side 39 av

72

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN DETALJREGULERING MED KU

PLANBESKRIVELSE

Dimensjonering
Offentlige og private veier er regulert med følgende geometrisk utforming:

Dimensjoneringsgrunnlag
Hastighet
Antall boenheter
Tverrprofil
Kjørebane, (asfaltert)
Skulder mot grøft, gruset
Skulder mot fortau, asfaltert
Grøft langs kjørebane
Fortau (* eks. kantstein)
Skulder fortau, gruset
Grøft langs fortau/gangbane
Midtrabatt
Regulerte bredder
Totalt vegareal
Total annet vegareal
Total reguleringsbredde
( **+ breddeutvidelse )
Snuplass:
LL - Liten lastebil: r=10,0m
Modulvogntog (MVT): r=13,5m
*** Fortrinnsvis gjennomkjøring
Linjeføring
Horisontalradius
Stoppsikt >5% stigning
Stoppsikt ≤ 5% stigning
Byggegrense bolig

S2

A1

A2

50 km/t

30 km/t
≤ 30/50

30 km/t
> 30/50

5,50m
0,50m
0,25m
2,50m
2,75m *
0,25m
2,00m
1,50m

4,00m
0,25m
‐‐‐‐‐
2,00m
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐

4,50m
‐‐‐‐
0,25m
2,5m
2,5m
0,25m
2,0m

3,0
0,25

6,25m+3,00
m
6,00m

4,50m

7,75m

3,50m

3,50m

4,00m

4,5m

3,00m

2,00m

15,25m **

8,50m**

12,25m**

6,50m

5,50m

MVT

Lastebil

r=10,0m

Lastebil ***

Lastebil

30m

30m

25m
7,0m fra
asfaltkant

25m
7,0m fra
asfaltkant

4,0 fra
asfaltkant

4,0 fra
asfaltkant

3x20m
Maks 3,0%
de første
5,0m

3x20m

Min 60m
45m
45m
15,0 m fra
vegmidte

Byggegrense garasje/bod
Sikt internavkjørsel
Fall fra kommunal veg for
avkjørsel. Det skal være fall.

6x45m
Maks 3,0%
de første
5,0m.
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Privat

30 km/t

3,50m
0,00m
1,00m

1,5

7,0m fra
asfaltkant
4,0 fra
asfaltkant
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3.12. Teknisk infrastruktur
3.12.1. Energiforsyning
Nettstasjoner
Seks eksisterende nettstasjoner innen planområdet reguleres til energianlegg (bebyggelse og anlegg,
sosikode 1510). Eksisterende nettstasjon ved enden av luftledningen ved Gartaveien (EL1),
nettstasjonene ved Kloppedalsveien (EL3) og Ulleråsveien (EL4), samt nettstasjonen ved Breivikveien
(EL6) helt vest i planområdet berøres ikke av tiltaket, men sikres reguleringsmessig ved at de angis på
plankartet.
Eksisterende nettstasjon ved enden av luftledningen ved Kloppedalsmyra (EL2) grenser til planlagt ny
fylkesvei i et område der veien vil bli liggende på fylling og der det er registrert behov for
masseutskifting. Nettstasjonen fremgår ikke av grunnkartet og er ikke målt inn. Avgrensningen her er
gjort på skjønn ut ifra bilder og befaring på stedet. Avgrensningen er derfor satt litt vid. Anleggseier
bør sørge for at oppført anlegg blir registrert i grunnkartet. Dette gjelder også for nettstasjonen (EL6)
ved Breivikveien.
Eksisterende nettstasjon (EL5) ved krysset Breivikveien / Skoleveien / Else Hagens vei vil bli liggende
ved den nye rundkjøringen, men antas å kunne bestå som i dag.
I opprinnelig planforslag var det regulert inn to nye nettstasjoner for forsyning av planlagte
næringsarealer på Ulleråsen. Disse utgår i revidert planforslag (Høringsforslaget).
Høyspentledninger - luft
Eksisterende luftledninger reguleres som fareområde. Bredden på byggeforbudssoner for 22 kV
luftlinje er 15 m, dvs 7,5 meter fra senter av 22 kV luftlinje til nærmeste bygningsdel. Dersom det
skal arbeides nærmere høyspentlinjer enn 30 meter må Agder Energi Nett kontaktes.
Den ene av mastene for luftledningen ved barnehagen kommer i konflikt med den nye veien og må
flyttes noe. Dette forutsettes avklart i byggeplanen.
Høyspentledninger – jordkabel
Det er en byggeforbudssone på 4 meter dvs. 2 meter fra senter av 22 kV kabel til nærmeste
bygningsdel, men disse reguleres ikke inn på plankartet. Forholdet til eksisterende jordkabler tas
ifbm. videre prosjektering og i bygge- og anleggsarbeidet.
3.12.2. Vann og avløp
Pumpestasjoner spillvann
Det eksisterer flere pumpestasjoner for spillvann på Eydehavn, men kun en som ligger innenfor
planområdet. Det er pumpestasjonen på Kloppedalsmyra (VA1) som reguleres til vann- og
avløpsanlegg (bebyggelse og anlegg, sosikode 1540). Denne betjener også skolen (Tu2.1),
barnehagen (Tb2.2), eksisterende boliger på Ulfsryggen og nord for Gartaveien.
Etablering av næringsområde N9 i opprinnelig planforslag var det forutsatt etablering ny
pumpestasjon for håndtering av spillvann fra planlagt næringsbebyggelse. Denne var foreslått
plassert innen felt VA3 i enden av adkomsten til næringsområdet, men utgår i revidert planforslag
(Høringsforslaget).
Pumpestasjoner vannforsyning
Ved Stemmetjønn ligger det pumpehus for vannforsyning. Ulleråsveien pumpestasjon (VA2)
reguleres også til vann- og avløpsanlegg (bebyggelse og anlegg, sosikode 1540). Pumpehuset, som
bla. pumper vann opp til høydebassenget på Ulleråsen, ble opprinnelig bygd for å sikre
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vannforsyningen til boligene og tidligere industrivirksomhet på Nitriden (Det Norske Nitridselskap) og
Arendal Smelteverk. Pumpehuset med tilhørende anlegg vurderes som bevaringsverdig og reguleres
som bygg som skal bevares. Pumpehuset inngår som del av hensynssone kulturmiljø (H570_4).
Nye ledningsanlegg
I forbindelse med at næringsområde N7, N8 og N9 fra det opprinnelige planforslaget tas ut, vurderes
det at det ikke lengre er behov for å etablere nye ledningsanlegg i tilknytning til planlagt fylkesvei for
å kunne betjene nye byggeområder.
Omlegging av ledningsanlegg
Bygging av ny fylkesvei forutsetter:
•
•
•
•
•
•

Omlegging av eksisterende ledningstrase i gangveien fra skolen og ned til Kloppedalsmyra.
Kryssing av to vannledninger i separate traseer i tilknytning til Ulleråsen.
Omlegging av ledningstrase med pumpeledning i Breivikveien.
Kryssing av flere ledningstraseer ved planlagt ny rundkjøring (o_Skv1.5) ved Else Hagens vei /
Skoleveien.
Kryssing av eksisterende vannledning ved Elly Eydes vei (o_Skv7.2/o_Skv8.1).
Omlegging av eksisterende trase med to vannledninger ved planlagt påkobling til Nitridveien
(rundkjøring o_Skv1.7) og planlagt nytt næringsområde N6.

Ulfsryggen / Kloppedalsmyra: Eksisterende vann- og spillvannsledninger som i dag går i gangveien fra
skolen og barnehagen ned til Kloppedalsmyra må legges om ifbm. bygging av ny fylkesvei.
Ledningene forutsettes lagt i tilknytning til regulert gs-vei frem til påkobling ved Kloppedalsmyra
pumpestasjon.
Ulleråsen: Eksisterende vannledning, som går i egen trase (eksisterende turvei) fra Gartaveien i nord
til Ulleråsen pumpestasjon, må legges i grøft under planlagt ny fylkesvei. Dette er vannforsyningen til
pumpestasjonen, som pumper vannet videre opp til høydebassenget på Ulleråsen.
Fra høydebassenget på Ulleråsen går det vannledning (250 AASP) i egen trase lengre mot øst, via
deler av bebyggelsen i Breivikveien og videre til Nedre Gartavei. Denne vil bli berørt av den nye
fylkesveien. Dette må avklares ifbm. teknisk plan.
Breivikveien: Omlegging av Breivikveien (o_Skv6.1) forutsetter også omlegging av eksisterende vannog pumpeledning for spillvann.
Elly Eydes vei: Boligene i Elly Eides vei har tosidig vannforsyning med påkobling i Kristen Staknæs vei i
sørvest og Else Hagens vei i nordøst. Bygging av ny fylkesvei forutsetter omlegging av deler av
ledningstraseen. Det foreslås at vannledningen legges via planlagt gs-vei, som kobler Elly Eydes vei
(o_Skv8.1) til det øvrige gang- og sykkelveisystemet og planlagte kollektivholdeplasser ved den nye
rundkjøringen (o_Skv1.5).
Næringsområde N6: Det går flere vannledninger gjennom det planlagte næringsområde N6.
Tilrettelegging av N6 som næringsområde krever et betydelig masseuttak og forutsetter at
eksisterende vannledninger legges utom planlagt næringsområde. Bygging av planlagt ny fylkesvei
berører også deler av eksisterende vannledningstraseer. Omleggingen bør derfor planlegges og sees i
sammenheng.
Sanering av ledningsanlegg
Bygging av ny fylkesvei forutsetter innløsning av 4 boliger på Ulfsryggen (Gartaveien 4, 6, 8 og 12).
Eksisterende VA-trase i adkomstveien til boligene, samt avløpsledningen gjennom naturområdet ned
til Kloppedalsmyra, forutsettes sanert som del av arbeidet med den nye veien.
Eksisterende ledninger i tidligere planlagt boligvei over Ulleråsen, på deler av strekningen nord for
Brevikveien kan også saneres ifbm. bygging av ny fylkesvei.
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3.13. Overvann
3.13.1. Eksisterende nedbørsfelt / avrenning

Figur 15 Generert nedbørsfeltgrenser for lokalvassdraget Ulfsryggstjønn - Stemmetjønn

Nedbørfelt- og vannføringsindeksanalyse programmet NEVINA angir Ulfsryggtjønn – Stemmetjønn
som et eget lokalt vassdrag med utløp til sjø i Bekkevika. Genererte nedbørsfeltgrenser viser at vestre
deler av planområdet har avrenning til Neskilen, midtre deler (innenfor nedbørsfeltet) har avrenning
til lokalvassdraget Ulfsryggtjønn – Stemmetjønn, mens østre deler av planområdet har avrenning til
sjø i Breviksfjorden, Heggedalsbukta og Tromøysund via mindre bekker og styrt avrenning.
For Ulfryggtjønn utgjør selve vannflaten et areal på ca 62 daa. Vannflaten på Stemmetjønn er i
grunnkartet målt til 4,5 daa. Mellom Ulfsryggtjønn og Stemmetjønn er det bygd en kanal med terskel
der fylkesveien planlegges med kryssing i bro.
Som del av den tidligere vannforsyningen ved Eydehavn er det også bygd terskel ved pumpehuset
nedstrøms Stemmetjønn.
Her i fra renner vannet i åpen bekk, men med flere veikryssinger, ned til myrområdet rett nord for
Kristen Staksnæs vei. Her i fra er bekken lagt i 400 mm overvannsrør vider ut i Bekkevika.
For bebyggelsen på Kolppedalsmyra, vest for Stemmetjønn, har kommunen anlagt vann- og
avløpsanlegg. Transport av overvann bort fra området er sikret med godt dimensjonerte rør (6001000 mm) som leder ut i sjøen ved det gamle helsehuset.
For å sikre at grunnvannstanden ikke blir for lav, er det etablert en terskel. Terskelen er plassert i
søndre ende av Kloppedalsmyra. Lavere grunnvannsnivå enn terskelnivå vil påvirke bebyggelsen
oppstrøms ved at hus vil kunne få setningsskader og kommunale ledninger vil kunne få
setningsskader med fare for vannlekkasjer og kloakkutslipp.
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Figur 16 Foto av kanalen ved planlagt brokryssing med eksisterende terskel for Ulfsryggtjønn.

Figur 17 Foto av bygd terskel ved pumpehuset syd for Stemmetjønn.
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3.13.2. Regulert arealformål Infiltrasjon/fordrøyning/avledning (Gif1-Gif6)
De tre områdene angitt som hensynssone infrastruktur_Overvann (H410_31, H410_32 og H410_33) i
kommuneplanens arealdel er i reguleringsplanen foreslått regulert til arealformål
infiltrasjon/fordrøyning/avledning (Gif/sosikode 3110) som er et underformål under grønnstruktur.
Dette omfatter det lokale vassdraget inkl. strandsonen fra Ulfsryggtjønn til etablert terskel i kanalen
(Gif1), kanalen nedstrøms inkl. Stemmetjønn og ned til etablert terskel ved pumpehuset ved
Ulleråsveien (Gif2), bekkeløpet videre ned til bekkekryssingen av Skoleveien (Gif3) og myrområdet
øst for Skoleveien (Gif4). I tillegg er også området ved Brevikveien regulert til arealformål
infiltrasjon/fordrøyning/avledning (Gif5) i tråd med hensynsone H410_33 i kommuneplanen. For
område Gif1-Gif5 er det foreslått følgende bestemmelse: «Tiltak som fremmer friluftsliv tillates
såfremt tiltaket ikke medfører at områdets kapasitet mht. infiltrasjon og fordrøyning reduseres». Vi
mener at denne bestemmelsen gir området nødvendig sikring, samtidig som det ikke stenger for at
området fortsatt kan benyttes som Frisbeebane så lenge tiltakene ikke er irreversible.
3.13.3. Ny fylkesvei
Fylkesveien er dimensjonert og utformet med avrenning til sluk i grøft og overvannsledning. Skulle
fylkesveien vært utformet med åpen grøft ville det krev dobbel grøftedybde og dermed også dobbel
bredde. Det ville gitt en betydelig dyrere overvannsløsning, og økt masseoverskudd.
Østre del av fylkesveien fra profil 0 til 340 (vestre del av o_Skv1.3) har fall mot vest og overvannet
ledes ut i Neskilen. For midtre del fra profil profil 340 til 580 (østre del av o_Skv1.3) og fra profil 640
til profil 825 (vestre del av o_Skv1.4) ledes vannet ut Stemmetjønn, mens for østre del fra profil 825
til profil 1650 (østre del av o_Skv1.4 til o_Skv1.7) ledes vannet mot øst og kobler seg til eksisterende
600 mm overvannsledning ved rundkjøringen i havna og videre til sjøen via regulert industriadkomst
o_Skv9.3. Eksisterende ledning var prosjektert med dimensjon på 300 mm som ble økt til 600 mm for
å gi økt kapasitet.
3.13.4. Næringsområdene
For industriområdene vurderes det som mest hensiktsmessig å lede vannet ut i terreng med naturlig
filtrering og avrenning til naturområde regulert til arealformål infiltrasjon / fordrøyning / avledning
(sosikode 3110).
Tabell 3-3Arealoppstilling
Næringsområde

Fordrøyningsområde

N1 (eksisterende)

13,5 daa

N6 (nytt)

32.3 daa

N7 (utgår)
N8 (utgår)

12,8 daa
11,3 daa

N9 inkl. adkomst (utgår)

24,0 daa

Ledes til sjø i Bukkevika i Tromøysund
via eksisterende overvannsrør
Ledes til sjø i Heggedalsbukta
via eksist. overvannsrør
Infiltrasjonsområde Gif6
Infiltrasjonsområde Gif2,
Inkl. Stemmetjønn (vannflate)
Ulfsryggtjønn (vannflate)

600 mm
1000 mm
3,8 daa
34,9 daa
4,4 daa
63,4 daa

Næringsområde N1 (eksisterende) og N6 (nytt)
Det vurderes som vanskelig og lite hensiktsmessig å stille krav om åpne overvannsløsninger i
industriområdet nede ved havna. Her foreslås det at overvann fra fylkesveien ledes videre ut til
sjøen/Tromøysund ved regulering av industrivei / lokal adkomstvei f_Skv9.3 som en forlengelse av
fylkesveien helt frem til regulert kai. Det stilles bestemmelse om at: «Kjørevei f_Skv9.3 med
tilhørende sidearealer skal utformes og tilrettelegges slik at overvann fra vei o_Skv1.8 og tilliggende
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næringsarealer ledes ut mot sjø og utformes slik at den også kan fungere som flomvei ved store
nedbørsmengder».
Næringsområder som etter 1. gangs behandling tas ut av planen (N7, N8 og N9)
Næringsområde N7 kan planeres med fall mot øst og avrenning til Stemmetjønn sammen med
overvannet fra N8, men siden fylkesveien her faller mot øst, og spillvannet også planlegges med
selvfall mot øst, er det naturlig at også overvannet ledes mot øst. Det foreslås at vannet ledes videre
korteste vei mot sjøen i Heggedalsbukta.
For næringsområde N8 kan vannet enten ledes ut i naturlig terreng i det vestre hjørnet av
næringsområdet og derifra med naturlig filtrering og avrenning til Stemmetjønn, som også er
regulert til arealformål infiltrasjon / fordrøyning / avledning (Gif/sosikode 3110). Alternativ kan
overvannet ledes møt øst sammen med overvannet fra N7, jf. punktet under. N8 er på 11,2 daa.
Overvann fra adkomstvei f_Skv1.8 har avrenning mot fylkesveien og håndteres som del av
overvannet til hovedveien.
For næringsområde N9 ledes overvannet mot det nordvestre hjørnet og slippes ut i terreng med
naturlig avrenning til Ulfsryggtjønn. Næringsområde N9 inkl. adkomstvei o_Skv1.9 har et samlet
areal på ca 24 daa.
3.13.5. Flom
I henhold til Statens vegvesens håndbok N100 Veg og gateutforming skal 200-årsflommen legges til
grunn ved etablering av ny fylkesvei. Flomnivået i lokalvassdraget Ulfsryggstjønn – Stemmetjønn er
beregnet ved hjelp av programmet NEVINA. Dette gir en grov beregning av flomnivåer ved en 200
årsflom.
Verken den planlagte fylkesveien eller de opprinnelig planlagte næringsområdene, vurderes å være
spesielt flomutsatte eller plassert slikt at de demmer opp for flom.
Harde tette flater vil gi økt avrenning, spesielt ved mye nedbør, men arealer regulert til
infiltrasjon/fordrøyning/avledning vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet, og trolig overkapasitet etter
at næringsområdene på Ulleråsen (N7, N8, N9) er tatt ut av planen
For vestre del av fylkesveien er det i bestemmelse 4.2 (jf. siste avsnitt i punktet over) stilt krav om at
f_Skv9.3 skal kunne fungere som flomvei ved store nedbørsmengder.
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3.14. 3d illustrasjoner og temakart
Eksemplene nedenfor viser situasjon tilhørende det opprinnelige planforslaget hvor
næringsområdene N7, N8, og N9 fortsatt inngår i planforslaget.
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For flere modellbilder:
http://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=699fd1c83ea34239baa44f7906d706dc

For flere temakart:
http://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=699fd1c83ea34239baa44f7906d706dc
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VURDERING AV KONSEKVENSER

Planprogrammet fastslår at følgende temaer skal utredes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Barn- og unge
Naturmangfold
Landskap
Friluftsliv og nærmiljø
Støy
Forurensning
Kulturminner

Vurderingene tar utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712 ‘Konsekvensanalyser’. Det er
utarbeidet egne fagrapporter for følgende tema (iht. V712):
•
•
•
•

Friluftsliv, by- og bygdeliv; dekker tema Barn og unge samt Friluftsliv og nærmiljø
Landskapsbilde; dekker tema Landskap
Naturmangfold; dekker tema Naturmangfold og Forurensning
Kulturarv; dekker tema Kulturminner

Det er utført støyberegninger for den planlagte hovedveien i planforslaget. Det er utarbeidet egne
notater angående forurenset grunn og forurensning til vann.
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4.1. Metode
Iht. håndbok V712 skal de ikke-prissatte konsekvensene vurderes på grunnlag av områdenes verdi og
tiltakets påvirkning. Den samlete vurderingen av ikke-prissatte konsekvenser gjøres etter en 8-delt
skala der konsekvensene av tiltaket er vurdert i forhold til referansesituasjonen (også kalt
Nullalternativet). Referansesituasjonen tar utgangspunkt i dagens situasjon samtidig som det tas
hensyn til andre vedtatte tiltak som er i gang eller har fått bevilgning. I praksis vil
referansesituasjonen for analysen av ikke-prissatte konsekvenser være situasjonen i dag inkludert
forventet utvikling uten at tiltak gjennomføres.
Det er stor forskjell mellom dagens situasjon og hva gjeldende reguleringsplaner for området
teoretisk tillater av tiltak. En realisering av gjeldende regulering er i vurderingen utredet som et eget
alternativ kalt nettopp ‘Gjeldende regulering’.
I fagutredningene er følgende 2 alternativer utredet;
a) Gjeldende regulering - konsekvensene av urealiserte tiltak hjemlet i gjeldende regulering
innenfor planområdet, bortsett fra de deler som ikke er mulig å realisere.
b) Opprinnelig planforslag – konsekvensene av nye tiltak som inngår i planforslaget ved første
gangs behandling.
Ved første gangs behandling av planforslaget ble det vedtatt at næringsområdene på Ulleråsen (N7,
N8 og N9) tas ut av forslaget. Revidert planforslag uten disse næringsområdene er i denne
planbeskrivelsen tatt inn som et tredje alternativ.
c) Revidert (planforslag) – konsekvensene av nye tiltak hjemlet i forslag til omregulering,
revidert iht. vedtak ved første gangs behandling og sendt ut på offentlig ettersyn
(høringsforslaget)
Det er gjort en rangering av de 3 alternativene i forhold til hverandre uten at fagutredningene er
oppdatert. Begrunnelsen for ikke å oppdatere fagutredningene er at endringene mellom opprinnelig
planforslag og revidert planforslag er svært oversiktlige og har klare avgrensninger.
Konkret hvilke tiltak de tre alternativene omfatter er nærmere beskrevet i kapittel 3.1 Hovedgrep –
tiltaket.
For å tydeliggjøre hvilke alternativ som er best og dårligst, er alternativene rangert. Det vil si at en i
denne konsekvensutredningen gjør en sammenligning og rangering mellom alternativene
a) gjeldende regulering, b) opprinnelig planforslag og c) revidert planforslag.
Konsekvensvurderingene gjøres ift. referansesituasjonen som vurderes som tilnærmet dagens
situasjon. Det er i tråd med planprogrammet som fastslår at vurderingene skal gjøres med
sammenligning mot dagens situasjon. Gjennom registreringsarbeidet, som inngår i de forskjellige
fagutredningene, presenteres dagens faktiske situasjon i planområdet. Registreringene representerer
referansesituasjonen for hvert fagtema innenfor planområdet.
Gjeldene plansituasjon består av svært gamle planer, og synes ikke å være særlig realistisk.
Alternativet er likevel vurdert ift referansesituasjonen og sammenlignet med opprinnelig og revidert
planforslag.
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4.2. Naturmangfold
Temaet naturmangfold defineres i Statens Vegvesens Håndbok V712 som: Temaet omhandler
naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine (brakkvann og
saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse. Naturmangfold
defineres i henhold til naturmangfoldloven (NML) som biologisk mangfold, landskapsmessig
mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.
Grunnforurensningsdatabasen forutsettes håndtert i henhold til lovverket, og at det ikke medfører
konsekvenser for naturmangfold. Grunnforurensning er en egen temautredning.
Naturtypelokaliteter
Følgende verdifulle områder er registrert i planområdet.

Naturtypelokaliteter registrert i undersøkelsesområdet.
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Sammenstilling av konsekvenser for vurderte alternativer og rangering
Tabellen under viser konsekvensene for naturtypelokaliteter, berørt vassdrag og landskapsøkologi for
det opprinnelig omsøkte tiltaket (Opprinnelig), for tiltak knyttet til revidert planforslag (Revidert) og
for gjeldende regulering (Gjeldende) innen planområdet.
ID

Navn

Gjeldende

Opprinnelig

Revidert

N1

Skauhagen (slåttemark)

--

0

0

N2

Eydehavn skole (store gamle trær)

--

--

--

N7

Ulleråsen S2 (rik edelløvskog)

--

0

0

N8

Ulleråsen S1 (rik edelløvskog)

--

0

0

N9

Ulleråsen SØ (store gamle trær)

---

---

---

N13

Elly Eydes vei (rik sumpskog)

--

--

--

N14

Eydehavn gamle skole (store gamle trær)

-

-

-

N21

Elly Eydes vei, sørsiden 2 (rik sumpskog)

0

-

-

N20

Gruvene dam (dam)

0

--

--

N19

Nitridveien, nordsiden 2 (store gamle trær)

0

--

--

N16

Nitridveien, nordsiden (store gamle trær)

0

--

--

N17

Nitridveien, under skrenten (store gamle trær)

0

--

--

018-172-R

Flostadøysund bekkefelt (se Lønmo 2020)

--

--

--

--

--

--

Middels
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

3

2

1

Landskapsøkologi

Samlet
Rangering

Konsekvensgraden er samlet sett vurdert som middels negativ konsekvens da delområder med
konsekvensgrad 2 minus (- -) dominerer og høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er
underordnet (jfr. s 121 i V712). Alternativene kommer ganske likt ut, men gjeldende regulering er
rangert som dårligere på grunn av noe større arealbeslag, noe mer fragmentering av natur,
nedbygging av slåttemark og nedbygging av to lokaliteter med svak lågurt-eikeskog. Av tilsvarende
grunner er revidert planforslag rangert som bedre enn opprinnelig planforslag. I planforslaget
(opprinnelig og revidert) er det flere lokaliteter med hul eik som kan bli nedbygd.
Vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12
Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det foreligger god og oppdatert dokumentasjon av
naturtypelokaliteter etter Miljødirektoratets håndbok 13 og relativt god kunnskap om arter i
planområdet. Kunnskapsgrunnlaget er basert på eget feltarbeid, Naturbasen og Artskart samt
kontakt med lokalkjente inklusive Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Til § 9 om føre-var-prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget er godt er konsekvensene av tiltaket i
forhold til naturmangfoldet godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er
liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet.
Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Tiltaket medfører at flere forekomster av
utvalgt naturtype hul eik blir berørt (se for øvrig kapittel 7 i delutredning naturmangfold).
Optimalisering av tiltaket for å unngå disse eikene og skade-reduserende tiltak vil redusere samlet
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belastning for hule eiker og arter knyttet til hule eiker i regionen. Tiltaket er totalt sett vurdert som
middels negative konsekvenser for naturmangfold (se kapittel 5.6 i delutredning naturmangfold).
Tiltaket vil medføre økt nedbygging av natur i områdene rundt Eydehavn, som i sør og vest er
betydelig utbygd. Nedbyggingen vil redusere bære-evnen for naturtyper og arter i landskapet da
betydelig areal bygges ned. Høyt verdi-satte naturtypelokaliteter (A eller B-lokaliteter) vil ikke bli
påvirket av tiltaket (bortsett fra en B-eik).
Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Det vil si at eventuelle
skadereduserende tiltak dekkes av tiltakshaver. Tiltakshaver skal etter § 11 begrense skader på
naturmangfoldet. I den videre planprosessen vil derfor tiltakshaver stå ansvarlig for miljøoppfølging
ved blant annet utarbeidelse av ytre miljø-plan (YM-plan) herunder hindre spredning av fremmede
arter ved anleggsarbeid.
Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges som en forutsetning at de mest
miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved planlegging og utbygging av tiltaket, inkl
arealminimerende tiltak slik at arealbeslaget av natur minimaliseres.
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4.3. Landskapsbilde
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 omfatter planområdet som blir direkte berørt, men
også influenssonen der den visuelle fjernvirkningen av tiltaket kan påvirke landskapsbildet.
Konsekvensutredningen beskriver verdiene i landskapet og belyser hvilke konsekvenser planforslaget
og gjeldende regulering har, samt rangerer de to alternativene i forhold til hvilke som er best og
dårligst for tema landskapsbilde.
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.

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

Gjeldende

Opprinnelig

Revidert

0

-

-

L_2

Terrengform og vegetasjon mellom Elly
Eydesvei / Skoleveien og dagens
havneområde
Ulleråsen

---

--

-

L_3

Kolle nord for Breivikveien

--

-

-

L_4

---

---

-

L_5

Høydedrag med skogsvegetasjon mellom
Breivika og Kanalen / Ulsryggtjenn
Stemmetjønn

---

--

-

L_6

Kanalen

---

---

--

L_7

Ulsryggtjenn

---

---

-

L_8

Kolle mellom Kanalen og Eydehavn skole

--

-

-

L_9

Grusbanen

--

--

--

L_10

Råna

0

--

--

--

-

-

-

-

-

0

-

-

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.

3 av delområdene
med lavest
konsekvensgrad er
influensområder.
Delområdene
innenfor
planområdet er
derfor tillagt mer
vekt. Delområde
L_4 får langt
mindre miljøskade
enn i de to andre
vurderte
alternativer, og
fjernvirkning av
tiltakene i revidert
planforslag blir
betraktelig mindre /
vil ikke medføre
fjernvirkning.

Stor negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Noe negativ
konsekvens

3

2

1

L_1

L_12

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

L_13

Heggedalsbukta - Influensområde

L_11

Avveiing
Samlet vurdering

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

Rangering

En sammenstilling av konsekvens for gjeldende regulering, opprinnelig planforslag og revidert
planforslag viser at det for tema landskapsbilde er en forskjell mellom hvor stor negativ konsekvens
alternativene vil ha.
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Til tross for at det opprinnelige planforslaget rangeres som mindre negativt enn gjeldende regulering,
er det verdt å merke seg at det opprinnelige 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.
I revidert planforslag utgår næringsarealene slik at fjernvirkningene blir liten. Det er i all hovedsak
veien forbi skolen, grusbanen og kanalen som gir noe miljøskade og dermed noe negativ konsekvens
i det reviderte planforslaget. Dette alternativet er det klart minst negative for tema landskapsbilde.

4.4. Friluftsliv, by- og bygdeliv
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

Verdivurdering
Verdisatte delområder, fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv
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I forbindelse med verdivurderingen av arealene er det registrert hvordan skolen og barnehagene
benytter arealene i planområdet, det er utført en barnetråkkundersøkelse og frisbeegolfbanen er vist
i registreringskartet nedenfor.
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Sammenstilling av konsekvens og rangering
ID

Navn

FBB_1
FBB_2
FBB_3
FBB_4
FBB_5

Gjeldende

Opprinnelig

Revidert

Eydehavn skole med nærområde

---

---

---

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

--

-

-

-

0

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

Alvorlig
miljøskade i
skolens
nærområde
samt noe
miljøskade ved
Ulleråsen.
Turløypetraseer
istandsettes og
utbedres som
avbøtende
tiltak.
Middels negativ
konsekvens

3

2

1

Avveiing
Samlet vurdering
Rangering

For gjeldende regulering dominerer delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -), mens revidert
planforslaget har flest delområder med konsekvensgrad 1 minus (-). Revidert planforslags
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 alternativene kommer forholdsvis likt ut, rangeres gjeldende regulering som dårligere enn
planforslagene 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.
Opprinnelig planforslag 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. Revidert planforslag rangeres alternativ
med minst negativ konsekvens da avbøtende tiltak med utbedring/ istandsetting av turveinett og
mindre arealbeslag (næringsområdene som er tatt ut av planen).

side 58 av

72

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN DETALJREGULERING MED KU

PLANBESKRIVELSE

4.5. Kulturarv
Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Formålet med analysen er å få kunnskap om
verdifulle områder for tema og belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene. Det
tydeliggjøres hvilke alternativ som er best og dårligst for fagtemaet.
Kulturarv defineres her som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet. I denne
analysen er det de materielle sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus,
Temaet omfatter følgende deltemaer:
•
•
•

Kulturminner
Kulturmiljøer
Kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet

Verdivurdering
Planområdet, og øvrige områder
som blir påvirket av tiltaket, er
inndelt i 10 enhetlige delområder
angitt på kart fig 10. Inndeling av
delområdene er basert på
avgrensede kulturmiljøer med
relativt lik karakter og verdi. I denne
utredningen omfatter dette
følgende kategorier av
kulturmiljøer:
•

•
•

Tettbygde områder:
Bygningsmiljø og
sentrumsområde (KM 1, 2,
3, 4 og 6)
Teknisk-industrielt
kulturmiljø: Industrianlegg
og spor av gruvedrift (KM 5)
Kulturminner i skog og på
gammel innmark:
Automatisk fredete
kulturminner, kanalsystem i
vassdrag og gammel
Figur 18: Oversikt over de ulike kulturmiljøene med angivelse av verdi:
gårdsbebyggelse (KM 7-10) Gult = liten verdi, oransje = middels verdi, rødt = stor verdi.

Delområdene inngår i en større kulturhistorisk sammenheng (kulturhistorisk landskap) som for
Eydehavns vedkommende er samspillet mellom etablering av industrien og framveksten av
tettstedet Eydehavn.
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Sammenstilling av konsekvenser for vurderte alternativer og rangering
ID

Navn

Verdi

Gjeldende

Opprinnelig

Revidert

KM 1

Snekkenes – Haugebakke –
Kveheia - Nesveien

Middels

--

++

++

KM 2

Nesbyen

Stor

--

++

++

KM 3

Formannsgata

Middels

--

++

++

KM 4

Skoleveien, Elly Eydes vei
og Breivikveien

Middels

-

-

-

KM 5

Del av Langnes

Stor

0

---

---

KM 6

Heggedalen

Noe

0

0

0

KM 7

Del av Ulleråsen

Middels

--

--

--

KM 8

Kanalen Ulsryggtjern Stemmetjønn

Middels

-

-

-

KM 9

Kloppedalsmyra

Middels

0

--

--

KM 10

Ulfsryggen

Middels

0

0

0

Tungtrafikk
gjennom
Eydehavn sentrum
gir indirekte
konflikt med
betydelig
miljøskade for 3
delområder av
middels/ stor
verdi

Det er vektlagt at
utbyggingen av
Langnes (KM 5) gir
alvorlig miljøskade
pga. direkte
konflikt/ sletting
av et kulturmiljø
av stor verdi.

Det er vektlagt at
utbyggingen av
Langnes (KM 5) gir
alvorlig miljøskade
pga. direkte
konflikt/ sletting
av et kulturmiljø
av stor verdi.

Noe negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

1

3

2

Avveiing

Samlet vurdering
Rangering

Den direkte konflikten med kulturminnelokalitetene i KM 5 (del av Langenes) veier tungt i den
samlede vurderingen. Planforslaget (opprinnelig og revidert) gir derfor stor negativ konsekvens for
kulturarven i utredningsområdet.
Konflikten med kulturminnelokalitetene i KM 5 er avgjørende for at delutredningen rangerer
gjeldende regulering som bedre for tema Kulturmiljø enn planforslaget. Dersom forslaget om
industriområdet i KM 5 fjernes, vil en direkte konflikt med kulturminner av stor verdi unngås, og
planforslaget vil da rangeres bedre enn gjeldende regulering for tema kulturarv.
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4.6. Forurenset grunn
Metode
Konsekvensutredning av forurensning til vann (vannmiljø) er gjort med utgangspunkt i metode
beskrevet i Statens Vegvesen Håndbok v712 –Konsekvensutredninger. Vannforekomstenes
biologiske betydning inngår i tema naturmiljø. Det er kun sett på den økologiske og kjemiske
tilstanden i vannforekomstene og mulighetene for påvirkning av denne og utført en
sårbarhetsvurdering. Sårbarhetsvurderingen er gjort i et eget delnotat.
Forurenset grunn inngår ikke i håndbok v712. Det er gjort en vurdering av planområdet for hvilke
områder det kan ventes at det finnes forurenset grunn. Datagrunnlaget er hentet fra ulike kilder
beskrevet i notatet. Det er ikke gjennomført prøvetaking av aktuelle arealer i denne fasen, men på
flere av områdene er det utført grunnundersøkelser for flere år tilbake av ulike aktører. Forurenset
grunn vurderes etter Veileder TA 2553/2009 – Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, SFT
(nå Miljødirektoratet).
Oppsummering og anbefaling
Det er påvist flere områder ned mot Arendal Havn med forurenset grunn. Det er gjennomført
opprydding flere steder, men det må fortsatt påregnes gjenværende forurensning innenfor
planområdet. Ved tiltak innenfor planområdet bør det gjennomføres ytterligere undersøkelser:
•
•
•

•
•

I alle områdene hvor det er sannsynlig at det forekommer forurensning i grunnen må det
gjennomføres supplerende gjennomgang av historisk materiale, og eventuelt gjennomføre
supplerende undersøkelser. Undersøkelse og tiltaksplan må tilpasses hvert enkelt område.
Overvann fra områder som reguleres til næring/industri/veg må vurderes med hensyn til
potensiell forurensning til vann og grunn i detaljfasen. Avbøtende tiltak må beskrives for å
hindre negativ påvirkning av vannforekomstene.
Det må utarbeides plan for håndtering av overvann med grenseverdier for utslipp under
anleggsperioden. Dette inkluderer oppsamling, fordrøyning, rensing og utslipp til egnet
resipient. Påslipp til kommunalt overvann eller avløpsnett krever tillatelse før gjennomføring
av tiltak.
For arealer avsatt til bolig og grøntareal anses framtidig forurensningsfare til vann og grunn
som minimal.
For arealer for mulig riggplass og boliger (nr. 9 i kart) bør myrmasser og evt. gruver/deponi i
området vurderes nærmere.

Sårbarhetvurdering
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning er det iht. håndbok
V712 Konsekvensvurderinger, gjennomført en sårbarhetsvurdering av aktuelle berørte resipienter.
Metode for vurdering av sårbarhet er beskrevet i Statens vegvesen rapport nr. 597
Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra veg under anlegg- og driftsfase. For mer
detaljert metodebeskrivelse henvises det til rapporten.
Det er kun overflatevann (ferskvann) som kan sårbarhetsvurderes etter denne metoden. Berørte
brakk- og saltvannsresipienter er vurdert etter økologisk tilstand av resipientene samt eventuelle
brukerinteresser som kan bli påvirket av utslipp av forurenset overvann.
Sårbarhetsvurderingen foreligger som eget notat.
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4.7. Støy
Det er utført beregning av trafikkstøy fra den nye fylkesveien for alternativet opprinnelig planforslag.
Beregningene er utført på følgende grunnlag:
•
•
•
•

Veitype:
Fartsgrense:
Årsdøgnstrafikk (ÅDT):
Andel tunge kjøretøy

Hø2
60 km/t
4.200
15 %

Beregningene viser at Grandehagen barnehage (Ta5.1), eksisterende omsorgsboliger i To7.1, enkelte
eksisterende boliger i område ved den planlagte rundkjøringa, samt næringsområdene N1, N6, N7,
N8 og N9 vil være støyutsatt.
For næringsområdene kan dette løses i fasaden ifbm oppføring av nye næringsbygg. For støyutsatte
eksisterende bygninger må det vurderes støytiltak ifbm. bygging av den nye fylkesveien.
Illustrasjonene under viser beregnet trafikkstøy 4 m og 1,5 m over terreng.
Støysonene er lagt inn som hensynsoner på plankartet med følgende bestemmelse:
Prinsippene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2016) skal ligge til grunn for prosjektering og vurdering skjermingstiltak. Støyskjermer kan
være inntil 2 m høye.
For eiendommer som, etter skjerming langs veitraseen, får ekvivalent støynivå over Lden 55 dB
ved uteoppholdsareal ved bolig, skole eller barnehage, skal skjermet uteplass vurderes i
forbindelse med byggeplan etter nærmere støyvurderinger.

Støysonekart
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5. SAMMENSTILLING OG TILTAKSHAVERS ANBEFALING
5.1. Sammenstilling av ikke prissatte konsekvenser
Tabellen viser samlet konsekvensgrad for Gjeldende (regulering), Opprinnelig (planforslag) og
Revidert (planforslag).
Fagtema

Merknad

Referanse

Gjeldende

Opprinnelig

Revidert

Naturmangfold

Omtrent lik konsekvensgrad for regulerte
alternativ, men revidert
planforslag rangert som
best. (se 4.2.1)

0

--

--

--

Friluftsliv, by- og bygdeliv

Omtrent lik konsekvensgrad for regulerte
alternativ, men revidert
planforslag rangert som
best. (se 4.2.2)

0

--

--

--

Landskapsbilde

Noe mer negativ
konsekvensgrad for
opprinnelig planforslag enn
for revidert planforslag pga
fjernvirkning av
næringsarealene i
opprinnelig planforslag.
Revidert planforslag rangert
som klart minst negativt.

0

---

- -

-

0

--

---

---

Samlet vurdering

0

Middels
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Rangering

1

4

3

2

Kulturarv

Sletting av kulturminnene i
N6 (Langenes) medfører
større negativ konsekvens
for opprinnelig og revidert
planforslag enn gjeldende
regulering samla sett.
(se 4.2.4)

I utredningene er vurderingskriterier i hht håndbok V712 brukt for hvert deltema, samtidig som det,
for å bestemme konsekvensgrad, også er brukt faglig skjønn.
Naturmangfold
Alternativene kommer ganske likt ut, men gjennomføring av gjeldende regulering er rangert som
dårligere enn det opprinnelige planforslaget på grunn av noe større arealbeslag, noe mer
fragmentering av natur, nedbygging av slåttemark og nedbygging av to lokaliteter med svak lågurteikeskog. I planforslaget er det flere lokaliteter med hul eik som kan bli nedbygd. Samlet sett er
konsekvensene for naturmangfold godt fanget opp da det er gjennomført et grundig feltarbeid med
kartlegging av spesielt viktige områder for naturmangfold. Revidert planforslag vurderes som bedre
enn det opprinnelige planforslaget da reduksjonen i næringsareal gjør at det beslaglegger mindre
areal.
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Friluftsliv, by- og bygdeliv
De tre alternativene kommer forholdsvis likt ut, men gjeldende regulering rangeres som dårligere
fordi det medfører større beslag av areal som er i bruk til lek og opphold for barn og unge.
Tilsvarende rangeres revidert planforslag som bedre enn det opprinnelige planforslaget. Veisystemet
rundt skolen i gjeldende regulering medfører også en større oppdeling og fragmentering av tur- og
skogsområder, spesielt rundt skolen. I denne fagutredningen har særlig punktet ang. trafikk til
Arendal havn som utgjør både en trafikk- og helsefare for barn og unge og folkehelse generelt, hatt
betydning for å rangere planforslaget (opprinnelig og revidert) som bedre enn gjeldende regulering,
med revidert planforslag som alternativet med minst negativ konsekvens.
Landskapsbilde
Planforslaget (opprinnelig) er vurdert til å gi mindre negativ konsekvens enn gjeldende regulering.
Det er i hovedsak byggeområdene som påvirker landskapsbildet og fører til negativ konsekvens. Til
tross for at gjeldende regulering kun omfatter boligbebyggelse, mens det opprinnelige planforslaget
også omfattet industri-bebyggelse, er gjeldende regulering vurdert å gi større negativ konsekvens
enn opprinnelig planforslag. Byggeområdene i gjeldende regulering er plassert spredt utover store
arealer og også høyt i terrenget. Dette vil påvirke og endre landskapsbildet betraktelig, også pga.
nødvendig infrastruktur som følger utbyggingen. I det opprinnelige planforslaget var det
hovedsakelig det nordligste næringsarealet (N9), som ble vurdert å påvirke større og viktige områder
og bidra til betydelige fjernvirkninger. I revidert planforslag er næringsområdene på Ulleråsen tatt ut
hvilket gjør at revidert planforslag får mindre negative konsekvenser for landskapsbilde.
Kulturarv
Planforslaget (både opprinnelig og revidert) vil innebære en betydelig miljøforbedring for den
verneverdige bebyggelsen langs Nesveien, Nesgata og Formannsgata ved at tungtrafikken ikke ledes
gjennom Eydehavn sentrum. Planforslagets (både opprinnelig og revidert) industriområde på
Langenes, bak DNN, innebærer imidlertid at alle kulturminnene her slettes og dette er avgjørende for
å vurdere planforslaget til å medføre større negativ konsekvens enn gjeldende regulering samla sett.
En endring av planformålet for industriområdet på Langenes slik at den direkte konflikten med
kulturminner av stor verdi unngås, ville eventuelt kunne endret samla konsekvens for et slikt
planforslag til ubetydelig konsekvens.

5.2. Andre samfunnsmessige virkninger
Utvikling av næringslivet i regionen
Tilgang til velfungerende havn viktig for næringslivet i hele regionen og viktig for å kunne tiltrekke
seg nye næringer. Pålitelig transport, god fremkommelighet, god kapasitet, sammen med tilgang på
næringsareal, er et viktig konkurransefortrinn innen en rekke næringssektorer. Dersom en ikke får på
plass ny og bedre veiforbindelse til havna vil det være negativt for næringsutviklingen i hele østre
Agder.
Utvikling av Arendal havn
I over 25 år har kravet om ny veiforbindelse til industri- og havneområdene på Eydehavn vært
diskutert og fremmet i form av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner. I forbindelse med
omreguleringer er kravet blitt utsatt og lempet på. Som avbøtende tiltak for utsettelse av ny vei er
det laget en trafikksikkerhetsplan for tiltak langs eksisterende veinett. Tiltakene i planen er
gjennomført, men beboerne på Eydehavn venter og etterlyser fortsatt ny vei til industri- og
havneområdet som skal avlaste selve Eydehavn fra denne trafikken.
Det foreligger ingen vurdering av hvor mye havneaktivitet som kan aksepteres før ny vei er på plass,
og om det finnes formelle grunnlag for å kunne styre/ begrense havneaktiviteten ift etableringen av
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ny vei til industri- og havneområdet. Så lenge veispørsmålet ikke er avklart er det rimelig å tro at
konflikten mellom tungtrafikk til havneområdet, lokalbefolkning og bomiljø på Eydehavn som
belastes av trafikken bare vil øke. Konflikten vil trolig også virke hemmende på utvikling av havna og
på potensialet for å kunne trekke nye næringsaktører til området.
Trafikkbelastning
Selv om det ikke blir bygget i næringsområdet / havneområdet, kan det komme mye trafikk. Arendal
havn planlegger bl.a bygging av ro-ro havn. Dette gir ikke mye BRA, men kan likevel gi en betydelig
trafikkvekst. AT skog er en annen stor aktør i havna. De transporterer store mengder tømmer over
havna i dag, men denne trafikken skulle i stor grad ligge inne i dagens tellinger.
Planlagt ny vei er dimensjonert får å håndtere forventet trafikkvekst og vil samtidig medføre mindre
trafikkbelastning for eksisterende tettbebyggelse. Dette vil være gunstig både mht. kulturmiljøet,
trafikkstøy og trafikksikkerhet, derunder særlig for barn og unge.
Trafikkstøy
Ny vei med større kapasitet og med høyere fartsgrense vil medføre økt trafikkstøy for arealer langs
traseen. Både Eydehavn skole, begge barnehagene og dagens friluftsområder på Ulleråsen vil bli
berørt av dette. For støyutsatt uteareal avsatt til varig uteopphold i tilknytning til berørte boliger,
barnehage, skole og regulerte lekeplass er det i bestemmelsene stilt krav om støyskjermingstiltak.
Samtidig vil ny vei gi betydeligreduksjon i støybelastningen for eksisterende bebyggelse langs
Nesgata og vil i sum berøre langt færre enn tidligere.
Trafikksikkerhet
I dagens situasjon går hoveddelen av trafikken på FV 3502, som går gjennom Eydehavn sentrum.
Veien har en ÅDT på 3100, hvor lange kjøretøy har en andel på 9 %. Til sammenligning har FV 3518,
Skoleveien en ÅDT på 900. Den store trafikkbelastningen er tilknyttet boliger og utkjøringer langs
Nesgata, men veien er også hovedtraséen for transporten til havna. Økt havnevirksomhet har
påvirket trafikkbildet og det er derfor blitt gjort en del nødvendige trafikksikkerhetstiltak for å øke
tryggheten for myke trafikanter. Tiltak som fartsreduksjoner, miljøgate, fortau og fotgjengerfelt er
gjort.
Tillatt hastighet gjennom Nesgata er i dag er 40 km/t. Selv med avbøtende tiltak, er den opplevde
tryggheten lav. I dag kjører tungtrafikk rett ved siden av lekeplass/fortau/skoleveg. Ettersom
Eydehavn havn planlegger videre økning vil dette også påvirke trafikkmengden på veinettet. Det er
registrert 2 ulykker langs dagens fv 3502 hvor av en er alvorlig skade.
Det er et stort behov for ny forbedret adkomst til havna som skal avlaste dagens adkomst gjennom
Eydehavn sentrum.
Med den nye planlagte veien vil en få en trafikkmessig avlasting på eksisterende vei gjennom
Eydehavn. Dette gjelder særlig for trafikken i nordgående retning på Fv 410. Det antas også at en
vesentlig andel av trafikken fra vest vil velge den nye veien. Dette gjelder spesielt tungtrafikken som
skal til havneområdet og boligtrafikken til Breivikområdet. Innføring av restriksjoner i form av
humper, sidehinder og fartsbegrensninger vil ytterlig forsterke overføring av trafikken til ny trase.
Disse tiltakene vil medvirke til lavere hastighet på eksisterende veinett gjennom Eydehavn og vil føre
til økt trygghetsfølelse hos myke trafikanter og intern trafikk i området. Bygging av fortau og
kryssutbedring vil ytterlig forsterke dette forholdet.
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5.3. Vurdering av måloppnåelse
Nasjonalt mål

Lokalt mål for tiltaket

Referanse

Gjeldende

Opprinnelig

Revidert

God fremkommelighet og
regional utvikling

Ny vei skal ha god
fremkommelighet.

Ikke
oppfylt

Ikke
oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

Transportpolitikken skal
sørge for å gjøre veiene
mer fremkommelige og
redusere avstandskostnader for å styrke
næringslivet og for å bidra
til å opprettholde
hovedtrekkene i
bosetningsmønsteret.

Det skal ikke være
driftsstans som følge av
vanskelige kjøreforhold på
vinterføre.

Ikke
oppfylt?

Ikke
oppfylt?

Oppfylt

Oppfylt

Ny vei skal ivareta
behovene til lokalt og
regionalt næringsliv og
følge opp målene i
næringspolitisk
handlingsplan.

Ikke
oppfylt

Ikke
oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

Trafikksikkerhet

Vegsystemet skal ha en
utforming som ikke fører til
ulykker med drepte eller
hardt skadde.

Ikke
oppfylt

Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt
Ingen
garanti

Delvis
oppfylt
Ingen
garanti

Miljø

Det bør legges til rette for
at flest mulig kan benytte
kollektivreiser til området.

Delvis
oppfylt

Delvis
oppfylt

Delvis
oppfylt
Betjener
havna bedre

Delvis
oppfylt
Betjener
havna bedre

Oppfylt

Oppfylt

Delvis
oppfylt
Stort inngrep i vest

Delvis
oppfylt
Stort inngrep i vest

Oppfylt

Delvis
oppfylt

Delvis
oppfylt

Delvis
oppfylt

Delvis
oppfylt

Delvis
oppfylt

Delvis
oppfylt

Delvis
oppfylt

Delvis
oppfylt

Delvis
oppfylt

Oppfylt
I hovedsak

Oppfylt
I hovedsak

Ikke
oppfylt

Ikke
oppfylt

Delvis
oppfylt

Delvis
oppfylt

3

4

2

1

Transportpolitikken skal
bidra til å avgrense
klimagassutslipp, redusere
miljøskadelige virkninger av
transport, og bidra til å
oppfylle nasjonale mål og
de internasjonale
forpliktelsene Norge har på
miljøområdet.

Det skal planlegges for en
trase som gir en god
terrengtilpasning.
Trasevalg skal ikke ha
vesentlig negativ påvirkning
på natur- og
friluftslivsverdier i området.
Ivareta stedlige viktige
kulturminner /
kulturhistoriske bygninger.

4 Universell utforming
Transportsystemet skal
være universelt utformet.

Samlet vurdering
Rangering
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5.4. Avbøtende tiltak
Gjennom planlegging og ved gjennomføring av planforslaget, søkes det etter gode løsninger for alle
tema som berøres og utredes. I planprosessen er det først vurderes hvordan negativ konsekvens kan
unngås, deretter hvordan det eventuelt kan avbøtes og restaureres. Til slutt vurderes kompensasjon.
Det reviderte planforslaget omfatter og vil medføre behov for avbøtende tiltak..
Avbøtende tiltak som omfattes av revidert planforslag
-

Areal avsatt til støyskjerming av nærmiljøanlegg, utearealene ved skolen og ved
barnehagene, «skogsbyen» til Gandehagen barnehage, samt berørte boliger
Flytting av punkt/mål i frisbeegolfbane, omlegging av løype
Opparbeiding av eksisterende stier/turveier og etablering av nye forbindelser som
erstatning for sammenhenger som blir brutt av veitiltaket

Underveis i planprosessen er næringsareal på Ulleråsen tatt ut av planforslaget.
I neste planfase vil det utarbeides en YM-plan for veitiltaket, som skal sikre god oppfølging av
miljøhensyn i gjennomføringsfasen.

5.5. Oppsummering og anbefaling
Hovedfunn fra sammenstilling av analysene viser at revidert planforslag medfører lavest negativ
konsekvens i planområdet. Når det gjelder graden av måloppnåelse er det opprinnelige og det
reviderte planforslaget forholdsvis like. Vektlegging av mindre landskapsinngrep og mindre
nedbygging av natur, og mindre fjenvirkning er argumenter for å anbefale det reviderte planforslaget
framfor det opprinnelige.Revidert planforslag medfører fortsatt nedbygging av ubebygde arealer og
medfører at tungtrafikk til havna vil passere i nærområdet til Eydehavn skole. Det anbefales likevel at
prosjektet gjennomføres, fordi fjerning av tungtrafikken fra gjennom Eydehavn sentrum / Nesgata og
bomiljøet der er vektlagt tyngre enn de nevnte ulempene planforslaget vil medføre.
En gjennomføring av revidert planforslag bidrar til å skape et transportsystem som er trafikksikkert
og fremmer verdiskapning i regionen ved å gjøre Arendal Havn mer tilgjengelig. Videre vil en
realisering av ny vei til havna slik revidert planforslag viser inngå i en større helhet som en del av vei
fra Heftingdalen / næringsarealer ved E18 til Arendal Havn.
På bakgrunn av alternativenes rangering og oppsummeringen ovenfor, anbefales revidert
planforslag.

side 67 av

72

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN DETALJREGULERING MED KU

PLANBESKRIVELSE

6. PLANPROSESS
6.1. Planprogram / oppstart planarbeid
6.1.1.

Organisering av planarbeidet

Bystyret ga i vedtak av 02.02.2017 rådmannen
mandat til å igangsette arbeidet med regulering
av ny vei til Arendal havn med tilhørende
næringsarealer.
Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av
Stab samfunnsutvikling i Arendal kommune ved
prosjektleder Barbro K. Olsen. Styringsgruppen
består av Geir Skjæveland, Kåre Andersen, Per
Johnsen og Rune Hvass og prosjektgruppen /
arbeidsgruppen er satt sammen av
medarbeidere fra Stab samfunnsutvikling i
Arendal kommune. Til prosjektgruppen er det i
tillegg en arbeidsgruppe fra Statens vegvesen
som skal bistå arbeidet med vurderingen ny
veitrase til havna, samt at Asplan Viak er leid inn
som konsulent for utarbeiding av forslag til
reguleringsplan med konsekvensutredning.
6.1.2.

Utarbeiding av forslag til planprogram

Som første del av planarbeidet ble det
utarbeidet forslag til planprogram.
Planprogrammet redegjorde for formålet med
prosjektet og planleggingen, forslag til
utredningstema, samt prosess og medvirkning
for gjennomføring av planarbeidet. Det var i
første forslag til planprogram ikke lagt opp til
vurdering av alternativer.
6.1.3.

Kunngjøring om oppstart planarbeid og
høring av forslag til planprogram

Arendal kommune varslet på kommunen sin
nettside 30.03.2017, i brev av 31.03.2017 og ved
annonse i Agderposten fredag 31.03.2017
oppstart av detaljreguleringsarbeid for
Eydehavn - ny vei, med tilliggende næringsarealer, iht. plan og bygningslovens §§ 12-8 og
12.9.
Det ble opplyst at hensikten med reguleringsarbeidet var å tilrettelegge for ny vei til Arendal
havn på Eydehavn, fra Nitridveien opp til fv. 410,
og at det skulle planlegges for næringsarealer i
forbindelse med ny vei.
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Eksisterende reguleringsplan for Eydehavn industri- og havneområde, vedtatt 19.11.2009, planlegges
opphevet som følge av planlegging av ny vei.
Tiltaket omfattes av forskrift om konsekvensutredning Vedlegg II (Planer etter plan- og bygningsloven
og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes nærmere), punkt 10 e): «Infrastrukturprosjekter Bygging av veier». Tiltakshaver er Arendal kommune.
Frist for å komme med kommentarer til det igangsatte planarbeidet eller merknader til
planprogrammet var satt til 22.05.2017.
Det kom inn til sammen 29 innspill og kommentarer, hvorav fra:
•
•
•

5 offentlige etater
9 foreninger / interessegrupper
15 naboer/grunneiere

Flere av innspillene til planprogrammet påpekte et ønske om at man utarbeidet et nytt planprogram
med vurdering av flere alternative traseer. Innspillene er oppsummert og kommentert i et eget notat
og lagt ved som vedlegg til saken.
6.1.4.

Revidert forslag til planprogram med silingsalternativer

Etter å ha varslet oppstart av planarbeid og sendt forslag til planprogram, uten alternativer, ut på
høring, kom det inn flere uttalelser med ønske og anbefaling om å vurdere alternative korridorer. I
drøftingsmøte mellom Statens vegvesen, representanter fra Aust-Agder fylkeskommune,
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, samt Arendal kommune den 17.12.2017, ble det besluttet at
man kan benytte planprogram som silingsverktøy. På grunnlag av innkomne uttalelser har
administrasjonen jobbet med alternative korridorer, vurdering av korridorene opp mot hverandre,
for å kunne komme med anbefaling til valg av korridor. Det er vurdert konsekvenser av alternativene
med tanke på landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø, naturressurser m.fl.
6.1.5.

Forankring av revidert forslag til planprogram

Alternative korridorer og metode for siling ble presentert for kommuneplanutvalget i oktober 2017.
Kommuneplanutvalget godkjente å gå videre med arbeidet med siling av de alternative korridorer i
planprogrammet. Forslag til revidert planprogram ble presentert for kommuneplanutvalget i møte
den 27.06.2018. Kommuneplanutvalget ga sin tilslutning til utsending av revidert program på høring.
6.1.6.

Høring av revidert planprogram

I henhold til plan- og bygningsloven § 4.1 blir revidert planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn i
perioden 06.07.2018 – 21.09.2018.
6.1.7.

Folkemøte

Folkemøte ble holdt på Folkets hus på Eydehavn 09.09.2018 kl 18:00. Arendal kommune inviterte
folk som bor på Eydehavn med hensikt å skape god kommunikasjon og åpen prosess rundt
reguleringen av ny vei. Politikergruppa deltok også i møtet.
6.1.8.

Fastsetting av planprogram

Planprogram ble fastsatt av kommuneplanutvalget i møte den 12.12.2018.
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6.2. Første gangs behandling av planforslaget
Kommuneplanutvalget behandlet planforslaget i møte 29.04.2020 og fattet følgende vedtak:
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven §12-11 at forslag til
detaljreguleringsplan for Ny vei til Arendal Havn, Eydehavn med plankart og bestemmelser datert
20.04.2020, legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
Næringsområdene N7, N8 og N9 tas ut av planen før den legges ut til offentlig ettersyn.
Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.2, 2. strekpunkt, endres fra «Minimum 1,5
biloppstillingsplasser per boenhet i rekkehus, kjedebolig og småhus inntil 4 boenheter» til
«Minimum 1,5 biloppstillingsplasser og 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet i rekkehus,
kjedebolig og småhus inntil 3 boenheter.»
I de fire siste strekpunktene tilføyes «...og 1 sykkelparkeringsplass...» etter «biloppstillingsplass».
Før 2.gangsbehandling av planen må følgende foreligge:
a) Avtale om reetablering av frisbeegolfbane mellom kommune/fylkeskommune og SSK.
b) Ytterligere krysningspunkt mellom Gif1/Gif2 og o_Skv1.5 for å legge til rette for bruk av
naturområdene øst og vest for veien.
Det må i høringsperioden utredes en sammenkobling av de to avkjørslene fra Fv 410, slik at den
gamle avkjørselen kan stenges.
Ulemper i form av vann- og masseforskyvning for de nærmeste naboene til Kloppedalsmya må
ivaretas.

6.3. Offentlig ettersyn
6.3.1.

Revidert planforslag (revisjon 2)

Revidert planforslag, datert 12.06.2020, justert iht. kommuneplanutvalget vedtak ble lagt ut til
offentlig ettersyn i perioden 06.07.2020 til 23.08.2020.
6.3.2.

Folkemøte

Det ble avholdt folkemøte på Eydehavn skole torsdag 13. august 2020.
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6.4. Revidert planforslag (revisjon 3)
6.4.1.

Endringer på plankartet

GS-vei i nord er tatt ut
Omfatter gs-parsellen fra påkobling Eydehavn skole og til krysset med fv. 410. Annen veggrunn
parallellforskjøvet med 6,5 meter (tilsvarende
Det er avsatt plass for oppføring av støyskjerm
Gjelder for:
•
•
•
•

Nærmiljøanlegg NA
Skogslekeområdet til Grandehagen barnehage i Gaupedalen
Boligene i B6.1
- Grandehagen barnehage Tb5.1
Omsorgsboligene To7.1

Kulvert knyttet til turvei o_Gt1 tas ut
Turvei o_Gt1 og annet veiareal ved kanalen reguleres slik det var ved behandling i
kommuneplanutvalget. Turveien kobles til gs-veien på nordsiden og avsluttes dermed ved den nye
fylkesveien. Det at kulvert utgår medfører at forbindelsen som turvei (turveistandard) ikke blir
gjennomgående / kobles til Ulleråsveien. Turveien på sydsiden reguleres om til tursti angitt med 2
meters bredde.
Kulvert nord for Breivikveien tas ut
Kulvert for å opprettholde eksisterende stiforbindelser på tvers av fylkesveien litt nord for
Breivikveien utgår.
Innregulering av eksisterende og nye stiforbindelser
Aktuelle stiforbindelse som skal oppgraderes/tilrettelegges reguleres inn med 2 meters bredde.
Tilbakeføring til tre-armet rundkjøring
Skoleveien kobles fra og rundkjøringen utformes slik den opprinnelig var planlagt fra
vegvesenet/fylket.
Regulert fortau på Skoleveien i sør / kryssområdet i sør tas ut
Siden det reguleres ny trase for adkomsten til havna og Skoleveien ikke åpnes for gjennomkjøring,
kan fortau utgå i sin helhet. Skoleveien reguleres slik den er bygd i dag, da det ikke er planlagt
oppgradering av denne. Fylkeskommunen foreslår i møte 15.9 at kryssområdet i sør bør utgå fra
planen.
Fordrøyningsområde Gif6 tas ut og reguleres til friområde (Gf)
Gif6 kan tas ut i og med at tidligere foreslåtte næringsområdene på Ulleråsen er tatt ut, og det er
derfor ikke behov for ekstra fordrøyningsareal her.
Rundkjøring i havna forenkles
Deler gs-veien på sørsiden av rundkjøringen er tatt ut.
Kristen Staksnæs vei (fv3502) reguleres som bygget
Tilbakemelding fra fylket om at foreslått sideforskyvning mot syd vil medføre kostnadsøkning av
prosjektet. Dette reguleres som bygget for å slippe unødig omlegging av veien.
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Forenkling av hensynsone bevaring
Etter tilbakemelding fra fylkeskommunen er hensynsonen for området foreslått regulert til bevaring
ved Neskil bruk tatt ut. Tilsvarende har eksisterende bygg innen næringsområde N1 ikke lengre
kulturhistorisk verdi og kan reguleres til bygg som skal rives i samsvar med Arendal havn sine ønsker
for området.
Hensynssone H560_C ved snuhammer o_Skv8.1 tatt ut
Naturtype rik sumpskog som under tvil var vurdert som lokalt viktig forekomst. Tilbakemelding fra
fylkeskommunen i møte 15.9 om at denne er i konflikt med nødvendig anleggsområde og at
hensynsonen derfor bør utgå.

6.4.2.
•
•
•
•
•

6.4.3.
•
•

Endring av bestemmelsene
Ny bestemmelse for planlagte turstier
Endring av bestemmelsen for gamle Eydehavn skole
Tatt ut bestemmelse for hensynsområden som er fjernet fra plankartet. Det gjør at tidligere
H570_4 er endret til H570_1.
Endring av rekkefølgebestemmelse 10.2 angående:
- angående arkeologisk utgraving iht. brev fra Agder fylkeskommune.
Endring av rekkefølgebestemmelse 10.3angående:
- reetablering av tre hull knyttet til frisbeegolfbanen.
- støyskjerming
- oppgradering av turstiene på Ulleråsen

Endring av planbeskrivelsen
Nytt hovedkapittel 5 om sammenstilling og tiltakshaveres anbefaling.
Supplering under hovedkapittel 6 om planprosessen
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