Detaljreguleringsplan for ny veg Eyde Energipark - Eydehavn
Planprogram
12.01.2021

Planprogram på høring
Arendal kommune legger med dette ut planprogram for ny veg mellom Eyde Energipark og Neskil på
høring, og varsler samtidig oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning
på strekningen.
Planprogrammet ligger på høring i perioden 15. januar til 26. februar 2021. Det legges opp til
fastsetting av planprogrammet i kommuneplanutvalget i Arendal 17. mars 2021.
Merknader eller innspill til planprogrammet merket med «Planprogram ny veg Eyde Energipark –
Neskil» kan sendes til:
postmottak@arendal.kommune.no
eller til
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
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1. Bakgrunn og formål
Arendal kommune har varslet oppstart av arbeide med detaljreguleringsplan for ny veg mellom Eyde
Energipark ved Longumkrysset på E18 og Arendal havn på Eydehavn.
Hensikten med tiltaket er å sikre en god forbindelse til Arendal havn, samt å legge til rette for
næringsutvikling i området. Pågående arbeide for tilrettelegging av Morrow Batteries sin planlagte
batterifabrikk er en del av, men ikke hele, bakgrunnen for tiltaket.
I plan- og bygningslovens § 12-9 heter det at «For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og
samfunn, skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1».
Det er vurdert at prosjektet utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, jfr. forskriftens § 6, vedlegg II, pkt. 10
e (infrastruktur) underpunkt i), Bygging av veier. Arendal kommune som planmyndighet er ansvarlig
myndighet for konsekvensutredningen.
1.1 Målsettinger for planarbeidet
Samfunnsmål
Samfunnsmålet for tiltaket er å legge til rette for næringsutvikling i Eyde Energipark samt å sikre en
sikker og effektiv vegforbindelse fra Arendal Havn på Eydehavn til overordnet vegnett.
Effektmål
• Korte ned reisetiden mellom overordnet vegnett og havna.
• Bedre trafikksikkerheten på avlastet vegnett.
• Legge til rette for framtidsrettede og miljøvennlige transportformer for havna og næringsliv
forøvrig.
• Effektmål for naturmangfold
• Legge til rette for både utbygging og drift og vedlikehold av anlegget med lavere klimagassutslipp
sammenlignet med tradisjonell utbygging.
Resultatmål
Levere godkjent detaljreguleringsplan for prosjektering og utbygging. Det et mål at
detaljreguleringsplanen kommer til politisk vedtaksbehandling i løpet av 2021.
1.2 Avgrensing og beskrivelse av planen
Planområdet kobler seg på gjeldende regulering av veg fra Longumkrysset på E18 til Agder
Renovasjon sitt anlegg Heftingdalen, krysser fv. 3498 Dalenveien ved Totjenna, og kobler seg på fv.
410 ved Neskil.
Det er illustrert en mulig veglinje for prosjektet i arealdelen av Arendals kommuneplan. Denne
kommer fra forprosjekt Nytt transportsystem Arendal, delprosjekt E18 – Arendal havn Eydehavn
utarbeidet av Statens vegvesen i 2014. Lengden på strekningen er ca. 4,5 km.
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Forprosjektet beskriver tre forskjellige systemløsninger. Dette er:
• Alternativ 1, fra nytt kryss med E18 ved Longum til Eydehavn
• Alternativ 2, fra nytt kryss med E18 ved Ottersland til Eydehavn
• Alternativ 3, fra nytt kryss med E18 ved Langan til Eydehavn
Ved Aust-Agder fylkestings behandling av forprosjektet 9. desember 2014 ble det vedtatt at
alternativ 1 legges til grunn for videre planlegging. Etter dette har ny E18 Tvedestrand – Arendal blitt
bygget uten tilrettelegging for kryss verken ved Ottersland eller Langan, slik at krysskostnadene ved
alternativ 2 og 3 nå er betydelig høyere enn hva forprosjektet viser. Alternativ 1 legges derfor til
grunn for utarbeidelse av reguleringsplan.

Forprosjekt 2014, alt. 1.

10. juli 2020 ble det varslet planoppstart for området markert på figuren under. Innspill som har
kommet inn ved varsel om planoppstart er lagt til grunn ved utarbeidelse av forslag til planprogram.

Foreslått planområde ved oppstartsvarsel 10. juli 2020.
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Etter oppstartsvarslingen har tiltakshaver kommet til at planområdet for vegen endres noe, ved at
det utvides med et område som muliggjør trase nord for Totjenna samt et område i øst for å kunne
koble til ny veg videre mot Eydehavn, mens tenkt framtidig næringsområde lengst nordøst tas ut for
håndtering separat i en senere plan. Det samme gjelder arealene til selve Eyde Energipark som
håndteres i egen plan. Planområdet for vegen blir da som vist på figuren under.

Foreslått planavgrensning for ny veg Eyde Energipark – Neskil.

Planområdet overlapper ellers med planområdet for Eyde Energipark. Endelig avgrensning mellom de
to separate planene vil bli avklart gjennom planprosessen.
1.3 Andre aktuelle planer i området
• Arendal kommunes kommuneplan 2020-2030, arealdelen
• Detaljreguleringsplan ny veg Neskil – Eydehavn
• Områdereguleringsplan med KU for Eyde Energipark og mulig batterifabrikk
• Mulig områdereguleringsplan med KU for Eydehavn næringsområde Helle
• Reguleringsplan for turveier i Arendal bymark øst
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2. Organisering og fremdrift
2.1 Organisasjon:
Det er etablert styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe for prosjektet, med følgende
deltagere:
Styringsgruppe:
• Kommunalsjef Geir Skjæveland, Arendal kommune
• Fagleder Kristin J. Fløystad, Arendal kommune
• Havnesjef Rune Hvass, Arendal kommune
• Daglig leder Arendal Eiendom KF, Per Johnsen
• Rådgiver Harald Tobiassen, Arendal kommune
Prosjektgruppe:
• Prosjektleder Håkon Håversen, Arendal kommune
• Prosjektmedarbeider Klara Malene Bjørkli, Arendal kommune
• Rådgiver Harald Tobiassen, Arendal kommune
• Ekstern rådgiver (planproduksjon og fagtemautredninger)
Referansegruppe
• Prosjektmedarbeider Barbro Olsen (reguleringsplan Eyde Energipark)
• Prosjektmedarbeider Petter Tobiassen, Arendal Eiendom KF
• Agder fylkeskommune v/Ola Olsbu
• Agder fylkeskommune v/Ingvild Nina Skjong
• Fylkesmannen i Agder v/Thomas Kiland-Langeland og Pia Hem Molaug
2.2 Fremdrift
Planprogram:
• Utarbeidelse planprogram høsten 2020
• Utlegging av planprogram på høring i januar 2021
• Fastsatt planprogram bystyret februar/mars 2021
Videre framdrift etter det blir avhengig av plassering av batterifabrikk og tilgjengelige økonomiske
ressurser ellers. Skisse til tidsplan:
• Kontraktinngåelse med rådgiver februar/mars 2021, etter at planprogrammet er fastsatt.
• Utarbeidelse av teknisk plan og reguleringsplan med KU, inkludert medvirkning,
grunnundersøkelser, arkeologiske registreringer mm i mars – august 2021
• Reguleringsplan på høring september-oktober 2021
• Planvedtak bystyret november-desember 2021
Denne tidsplanen vil bli oppdatert ved kontraktsinngåelse med rådgiver.
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3. Utredninger
3.1 Konsekvensutredning
Arendal kommune har vurdert planen i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Vurderingen
er gjort i henhold til forskriftens § 6 ledd b), reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i
vedlegg I.
Det er vurdert at detaljreguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredninger ettersom tiltaket
trolig kommer inn under vedleggets punkt 7 b, motorveger og andre avkjørselsfrie veger som er
forbeholdt motorisert trafikk. Vegen er ikke tenkt bygget som motorvei, men det er sannsynlig at den
blir avkjørselsfri og forbeholdt motorisert trafikk.
Detaljreguleringsplanen er delvis i samsvar med overordnet plan, ettersom kommunedelplan for E18
Arendal – Tvedestrand viser en arm fra Longumkrysset som går forbi renovasjonsanlegget til Agder
Renovasjon og ned til fv. 3498 ved Totjenna. Denne er konsekvensutredet gjennom
kommunedelplanen for E18.
Strekningen forbi Totjenna og videre til Neskil med kobling til planlagt ny veg videre derfra til
Eydehavn er derimot ikke konsekvensutredet, det samme gjelder mulig alternativ trase nord for
Totjenna.
Det skal derfor gjennomføres konsekvensutredninger etter KU-forskriften § 21, Beskrivelse av
faktorer som kan bli påvirket og vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. kap 3.2.2.
3.2 Beskrivelse av konsekvensutredningen
Et planprogram og en melding med forslag til utredningsprogram skal i henhold til forskriftens §14
inneholde følgende:
• en beskrivelse av planen/tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den
konkrete saken anses viktige for miljø og samfunn.
• forholdene som etter kapittel 5 skal utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet for å
skaffe nødvendig kunnskap
• relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen
• plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra
særlig berørte grupper og andre.
3.2.1 Beskrivelse av planen/tiltaket, det berørte området og problemstillinger som ansees viktige for
miljø og samfunn:
Tiltaket går ut på å bygge ny vei fra kryss mellom E18 og fv. 409 (Longumkrysset) til fv. 410 ved
Neskil. Starten av strekningen er allerede bygget inn til rundkjøring med arm til Agder Renovasjons
anlegg Heftingdalen, og den er videre regulert ytterligere ca. 600 m mot Neskil, se figur under.
Planområdet starter her.
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Gjeldende regulering Longumkrysset.

Videre østover vil vegtraseen og planområdet først følge parallelt med og tett på E18 fram til
Dalenveien, og deretter passere Totjenn enten på sørsiden eller nordsiden. Videre vil traseen passere
Lundbergs Planteskole, gå mellom Gunnarsbo og bebyggelsen på Helleheia, krysse over Neskilen og
fv. 410 og deretter koble seg til planlagt ny veg videre mot Eydehavn ved Neskil. Denne koblingen
innebærer en høydeforskjell mellom fv. 410 og ny veg som må løses i reguleringsplanen.

Del av forslag til reguleringsplan for ny veg fra Neskil til Eydehavn.
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Området som berøres av tiltaket er dels uberørt natur og dels kulturlandskap. Både ved Haugereid,
rundt Totjenna og ved Gunnarsbo drives det aktivt jordbruk. Mellom Heftingdalen og Totjenna er det
store høydeforskjeller, og ved Totjenna er det flere våtmarksområder hvor det også er kjent fra
tidligere planarbeider at det er utfordrende grunnforhold. For et område øst for Totjenn er det angitt
hensynssone ørretbekk i kommuneplanen.
Videre østover mot Neskil består planområdet av mer småkupert naturlandskap som er mye benyttet
som turområde for lokalbefolkningen på Eydehavn og Helleheia. Det går flere stier innover i
terrenget mot Slettheia og Sjurshei. Tilslutt krysser vegtraseen og planområdet Neskil, som er en del
av sammenhengende vassdrag som er farbart med båt helt inn til Sagene ved Langansvannet. Det er
bratte fjellsider og nokså store høydeforskjeller på begge sider av Neskil.
3.2.2 Forhold som etter kap. 5 skal utredes og metoder som er tenkt benyttet:
I utgangspunktet vil de aller fleste temaene som er listet opp i forskriftens kapittel 5 § 21 slå inn. I
tillegg tas med noen enkelttemaer som er spilt inn ved varsel om planoppstart.
Konsekvensutredningen tar sikte på å belyse følgende temaer:
-

Naturmangfold, jf. naturmangfoldloven
Nasjonalt og internasjonalt fastsatte klima- og miljømål
Kulturminner og kulturmiljø
Friluftsliv / by- og bygdeliv
Landskapsbilde
Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, sulfidholdig berg, forurensning av vann
og grunn, samt støy)
Vannmiljø, jamfør vannforskriften
Arealbruksendringer og vurderinger av myr
Klimagassutslipp og budsjett for reguleringsplan. Beregningene av klimagassutslipp skal inkludere
utslipp fra arealbruksendringer basert på konkrete vurderinger, herunder påvirkning av myr.
Naturressurser (landbruk, vannressurser, mineralressurser)
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved flom og skred
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstvilkår
Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet.

Det er behov for ny kartlegging av naturtyper i tråd med den nye NiN-metodikken. Dette gjelder også
områder som ble kartlagt i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal, da disse ble kartlagt i
henhold til gammel metodikk, DN Håndbok 13.
Konsekvensutredningen er tenkt gjennomført ved hjelp av metodikken som er beskrevet i forskriften.
De enkelte delutredningene vil inneholde beskrivelse av de metodene som er brukt for å kartlegge
virkningene for miljø og samfunn. Beskrivelsen vil omfatte utfordringer, tekniske mangler og
kunnskapsmangler som har påvirket sammenstillingen av informasjonen og de viktigste
usikkerhetsfaktorene ved utredningen.
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Utredningen vil også inneholde en liste med opplysninger om de kildene som er brukt i beskrivelser
og vurderinger i rapporten.
Videre vil konsekvensutredningen beskrive tiltak som planlegges for å unngå, begrense, istandsette
og hvis mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og
driftsfasen. Beskrivelsen vil omfatte planlagte overvåkningsordninger.
Beskrivelsen vil også omfatte opplysninger om beredskap ved større ulykker og katastrofer.
3.2.3 Relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen
Innenfor planområdet vil det bli sett på ulike traseer for ny veg, blant annet alternative måter å
passere Totjenna på. Det vil gjennomføres en grovsiling med konsekvensvurdering på de viktigste
temaene tidlig i planfasen med sikte på å sortere ut mindre aktuelle traseer. Full
konsekvensutredning vil bli gjennomført for valgt trasé.
Trafikale virkninger for både ny veg og eventuelt tilkoblet lokalvegnett skal utredes, herunder behov
for trafikksikkerhetstiltak og fremkommelighetstiltak for alle trafikantgrupper som følge av ny veg.
Utredningen skal også belyse behov for tilrettelegging knyttet til for kollektivtrafikk og stimulering til
økt bruk av sykkel og gange. Også trafikale virkninger i anleggsperioden skal utredes.
Ved detaljering av kryssplassering/løsninger og arealbruk rundt disse skal føringer fra aktuelle
overordna planer (regionale planer) benyttes. Vurderinger rundt temaer som arealbruk som følge av
tiltaket og økt trafikk vil inngå i planforslaget der dette er relevant.
Andre temaer som skal vurderes i konsekvensutredningen er
- Utreding av mulighet for kjølevann, fjernvarme og hovedvannledning i vegtraséen
- Masseforvaltning – lagring av overskuddsmasser
- Klassifisering av ny veg og eventuell omklassifisering av eksisterende veinett må omtales i
reguleringsplanforslaget.

3.2.4 Planprosessen, tidsfrister, medvirkning
Det ble gjennomført samlet varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Arendal næringspark
øst med forbindelse til Neskil og Eydehavn 9. juli 2020. Planarbeidet begrunnes i behov for
næringsareal til mulig batterifabrikk, samt vegforbindelse og mulighet for fremtidig næringsareal i
tilknytning til vegen. Innspill ved dette varselet om planoppstart legges til grunn når forslaget til
planprogram utarbeides.
Merknader, ideer og andreinnspill som kom inn ved varsel om oppstart er en del av grunnlaget for
utarbeidelsen av planprogrammet. Planprogrammet legges på høring i 6 uker fra 15. januar til 16.
februar. Arendal kommune er ansvarlig myndighet, og fastsetter planprogrammet gjennom vedtak i
kommuneplanutvalget etter høringen.
Forslag til detaljreguleringsplan vil så bli utarbeidet i tråd med fastsatt planprogram. Ambisjonen er å
ha forslag til detaljregulering klart i løpet av 2021. Planforslaget vil da bli utlagt på offentlig ettersyn i
6 uker. Bystyret foretar den endelige godkjenning av planforslaget, dersom det ikke er innsigelser fra
andre offentlige instanser.
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Medvirkning
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-1 skal enhver som fremmer et planforslag, legge til rette for
medvirkning. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta
direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.
Det skal legges til rette for en aktiv medvirkning i planarbeidet, der formålet med medvirkningen er:
• Fremme kreativitet i planleggingen og gjøre planene bedre.
• Bidra til å identifisere gode løsninger og dempe potensielle interessemotsetninger
• Skape forståelse for at det er ulike interesser i en planprosess.
• Forankre planene hos dem som blir påvirket og føre til større oppslutning om planen.
• Gir politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag.
Verktøy i medvirkning
Det settes opp en digital medvirkningsløsning for å komme med innspill i planprosessen. Denne vil
være brukervennlig og skal kunne benyttes av alle. For informasjon vil kommunens hjemmeside og
facebookside benyttes, samt Agderposten.
Det skal avholdes informasjonsmøter og befaringer i høringsperiodene, for berørte naboer,
næringsliv, organisasjoner og politikere.
Barn- og unge skal bli spesielt involvert, f.eks. gjennom ungdomsrådet, der de blir informert om
planarbeidet, gis oppgaver og muligheter til å komme med innspill. Folkemøter skal avholdes på et
tidspunkt der barn- og unge som berøres har mulighet til å delta. Barn og unges interesser berøres
gjennom vegens nærføring til natur- og friområder nord for Helleheia, samt at tilkoblingspunktet
med planlagt ny veg videre til Eydehavn blir nær Eydehavn skole. Trafikk mellom næringsparken og
havna vil da komme i nærføring med skoleveg.
Merknader ved planoppstart
Det kom inn følgende merknader ved varsel om planoppstart 9. juli 2020:
Offentlige etater
1. Fylkesmannen i Agder
2. Agder fylkeskommune
3. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
4. Østre Agder brannvesen (ØABV), forebyggende avdeling
5. Norsk Maritimt Museum
6. Direktoratet for mineralforvaltning
Foreninger og lag
1. Helleheia Velforening
2. Naturvernforbundet Arendal
3. Eydehavn innbyggerråd v/Steinar Høyland
Private
1. Ivar Sørensen
2. Sissel Sommer-Ekelund
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Knut Olimstad
Bjørn Smeland Knudsen
Nils Nilsen Haugereid og Ellen Margrethe Lindseth (2 stk.)
Helga Lid Ball, Venche Vigerstøl, Ronny Eilertsen, Ernst Roger Aslaksen, Halvor Grandal, Erik
Oland, Lena Andersen Oland, Lise Storsveen, Margit Holen.
Betina Wagner
Kim-Rune Kastet og Sigurd Rune Kastet
Stine, Gina & Teresa Lundberg, Lundbergs Planteskole AS
Thorjus Siring
Kurt Henning Johnsen
Lars Nicolay Løvdal og Cecilie Lomeland
Torbjørn Nilsen
Stine Lundberg og Jørgen Gåsemyr

Merknadene som omhandler selve planprogrammet er oppsummert og kommentert i eget
dokument som følger planprogrammet som vedlegg. Øvrige merknader tas med videre som innspill
til det konkrete planarbeidet.

4. Miljøoppfølging
Som en del av reguleringsplanarbeidet skal det lages et miljøprogram som fastsetter overordnede
miljømål for prosjektet, jfr. NS 3466:2009 (Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for
bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen).
Iht. NS 3466:2009 forstås det slik at det utarbeides miljøprogram i planfase og miljøoppfølgningsplan
i anleggsfase. Det er i anleggsfasen konkrete tiltak planlegges og utformes. Miljømålene i
miljøprogram fastsettes som en del av en overordnet strategi med spesifikke oppnåelser som senere
skal innfris når anlegget kommer i gang.
Det skal beskrives tiltak for å unngå, begrense, istandsette og ev. kompensere for vesentlige
skadevirkninger for miljø og samfunn i bygge- og driftsfasen. Funksjonskrav knyttet til avbøtende
tiltak for naturmiljø, forurensning og ressursbruk skal konkretiseres.
Miljøprogrammet skal utvikles i tverrfaglig samarbeid mellom fagdisiplinene og miljøansvarlige, og
med nødvendig bistand og innspill fra fagmyndigheter og kommuner.
Miljøprogrammet vil bl.a. inneholde (listen er ikke uttømmende):
• Miljørisikovurdering
• Forundersøkelser av berørte vassdrag (dette er utføres parallelt med reguleringsfase og
resultatet fra dette definerer miljømålene i miljøprogrammet).
• Resipientvurdering og utarbeidelse av miljøovervåkningsprogram
• Kartlegging og oppfølging av sulfidholdige bergarter. Det bør tas prøver før reguleringsplanen
blir vedtatt. Hvis det viser seg at det er utfordringer knyttet til dette må det planlegges
hvordan denne typen masser skal deponeres.
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5. Risiko- og sårbarhet (ROS-analyse)
Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved
utarbeidelse av planer for utbygging:
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet
avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta
slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade
og tap.
ROS-analysen skal altså vurdere og analysere relevante farer, sårbarheter og risikoforhold ved det
aktuelle planområdet, og identifisere behov for sårbarhets- og risikoreduserende tiltak i forbindelse
med fremtidig utvikling.
ROS-analysen vil blant annet omfatte temaene (listen er ikke uttømmende):
• Kvikkleire-, jord- og flomskred
• Brann, eksplosjon i industri
• Spredning av forurenset grunn
• Flom/overvann
• Forurenset grunn
• Sulfidholdig berggrunn (forsuring)
• Forurensning av vannforekomster
For reguleringsplanen skal sikkerhetskrav ivaretas i planforslaget, ved for eksempel
båndleggingssoner/hensynssoner for fareområder i reguleringsplankart med tilhørende
bestemmelser som ivaretar samfunnssikkerheten.
ROS-analysen vil bli utført i tråd med DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin
veileder Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging (april 2017).
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