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1. BAKGRUNN 

Bakgrunnen for saken fremgår av bystyrets behandling av Arendal Kunnskapshavn i sak 
06/729 den 30.3.06. Vi refererer følgende: 
 
Forutsetninger 

• I havneområdet omkring Arendal Kunnskapshavn finnes i dag over 1500 kompetanse-
arbeidsplasser, hovedsaklig innenfor maritim virksomhet, IKT bedrifter og offentlig virksomhet. 
De fleste bedriftene opererer i hovedsak i et internasjonalt marked. 

 
• Utbyggingen av Arendal Kunnskapshavn  bygger på Arendals sterkeste komparative 

fortrinn; Beliggenhet sjønært, bynært og lokalisert i et allerede sterk kompetansemiljø. 

Arendal Kunnskapshavn vil kunne markedsføres som et ikon for Arendal og Sørlandet sett i 

forhold til en kreativ og kompetansestyrt verdiskaping. 
 
• Som hovedintensjon ønsker kommunen å bidra til etablering av bedrifter 

tilknyttet kunnskapsformidling /utdanning- og kompetansebedrifter med betydelig 

innslag av nyskaping, innovasjon og forskningsvirksomhet. 
 
• Utbygging av offentlig og privat infrastruktur som styrker dette clusterets funksjon 

og attraktivitet vil også kunne være en naturlig del av fremtidens Arendal 

Kunnskapshavn 

 
Viktige milepæler 
• Kjøp av 150 mål fra Saint Gobain AS når bedriften la ned deler av sin produksjon på 

Eydehavn i 2005. 
 

• Havnen kan flyttes til Eydehavn i løpet av 2007 
 
• Arbeidet med Campus Arendal/ Arendal Kunnskapshavn frem til høsten 2005 – som ny 

Campus for Høgskole/Universitet på Sørlandet – inntil den ble besluttet lokalisert i 

Grimstad. 
 
• Videreføring av konseptet Arendal Kunnskapshavn- til et område for 

kompetansevirksomhet. 
 

• Intensjonsavtaler om utbygging med blant annet APL  og Folkeuniversitet. 
 

• Symposium om Arendal Kunnskapshavn 6. mars 2006. 
 

• Prosjektrapport fra Agderforskning som beskriver mulig innhold i Arendal Kunnskapshavn 

etter seks spor: 
1. Miljø/cluster for kompetansebedrifter 
2.   Læresenter for etter- og videreutdanning 

      3.   Det internasjonale sporet – Bærekraftig utvikling – FN byen Arendal 
4. Det kreative sporet. Kreativt senter for entreprenørskap 

      5.   Opplevelsesnæringene. Kulturbasert næringsutvikling 
6. Videregående skole (dette er ikke med lenger som følge av vedtaket om å legge 

videregående skole til Myra området)  



  

  
 
Kommunedelplan med Konsekvensutredning, Barbu i Arendal 

5

1.1 MÅL MED PLANEN 
 
Barbu er en bydel som skal utvikles for å styrke Arendal som fylkeshovedstad og 
regionsenter. Planforslaget åpner muligheter for etableringer av ulike næringer og 
kompetansebedrifter utover de som forventes å komme i selve Kunnskapshavna. Planen 
åpner for hotell og konferansefasiliteter, boligutbygging, offentlig service og privat 
tjenesteyting. Utviklingen av delområdene forutsettes å skje i nært samarbeid med 
private grunneiere og andre interessenter.  
 
Planen skal også gi nødvendige rammer til å ta de byutviklingsgrep som ligger i 
parallelloppdragene for Arendal Kunnskapshavn og bedømmelseskomiteens vurderinger 
av disse i sin innstilling datert 5.12.06. 
 
Sentrale mål er å skape gode strukturer og volumer for ny bebyggelse og sammenhenger 
mellom eksisterende og ny bebyggelse. Det anses også som viktig å ikke bygge igjen 
eller sperre siktlinjer og grøntdrag samt tilrettelegge for gode byrom, møteplasser 
strandpromenader, lekeplaser, aktivitetsområder og friområder.  
 
Offentlige møteplasser må skapes både ute i det offentlige rom og inne i de bygg og 
passasjer som gjøres offentlig tilgjengelige. Disse er illustrert i planskisser og modeller 
fra parallelloppdragene. Det forventes at dette følges opp gjennom krav til å utarbeide 
reguleringsplaner og planskisser for delområder og konkrete utbyggingsplaner.  
 

1.2 FORSLAGSSTILLER 
 
Arendal kommune er prosjekteier og forslagstiller.  
 
Organiseringen er som følger: 
 
• Styringsgruppe Arendal Kunnskapshavn vedtatt av bystyret 15.12.05: 

Medlemmer: Torill Rolstad Larsen, Tormod Vågsnes, Arne Austenå, Peder Syrdalen og 
Anne Rostad 

 
• Administrative grupper nedsatt av rådmannen 
 
Rambøll Norge er engasjert som rådgiver for å utarbeide planprogram og kommune-
delplan med konsekvensutredninger.  

1.3 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 
Utarbeidelse av en kommunedelplan for området utløser krav om konsekvensutredning 
etter ny forskrift av 1.4.2005 om konsekvensutredninger etter plan og bygningsloven § 
33-5. Kravet utløses etter forskriftens § 2 pkt b, der det angis nye områder for 
utbyggingsformål, jf. plan- og bygningsloven § 20-4. 
 

1.4 OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER 
 
Kommunale vedtak: 
Bystyrets vedtak 30.3.06 - igangsetting av prosjekt for etablering av Arendal 
Kunnskapshavn herunder  
 
Prinsippvedtak - flytting av havnevirksomheten i Barbu til Eydehavn.  
 
Bystyrets vedtak 29.6.06 om igangsetting av parallelloppdrag. Det ble gitt følgende 
føringer for overordnede grep: 



  

  
 
Kommunedelplan med Konsekvensutredning, Barbu i Arendal 

6

 
• Forbindelse mellom Barbuelva og Galtesund 
• Offentlig tilgjengelighet langs sjøen og langs Barbuelva 
• Brudd i uttrykk og fasader slik at området fremstår variert og spennende 
• Mulighet for anløp av ferge/fjordbuss 
• Adkomst til fiskebrygga og butikker 
• Ikke avkjøring fra Rv 410 
• Sammenbygging av bygningsvolumer ved Skydebanen og brygga 
• Maks bygningshøyder i samsvar med kommunedelplanforslag fra 03 
• Optimalisere verdier for eiere 
 
Kommunale planer: 
Kommuneplan for Arendal 2003 – 2013 – Området er satt av til trafikkområde 
havn/jernbane, næringsområder og LNF områder. Kommuneplanutvalget har foreslått å 
endre trafikkområdet havn jernbane til byggeområde sentrumsfunksjoner i pågående 
revisjon av kommuneplanen.  
 
Forslag til kommunedelplan for Barbu 15.10.03 - Det er gjennom politisk behandling av 
forslaget gitt viktige føringer for forholdet til eksisterende bebyggelse, tilknytning til 
sjøen, gjenåpning av Barbuelva, grønnstruktur osv som vil bli fulgt opp i revidert plan. 
 
Kommunedelplan for sikring og videreutv. av bevaringsverdige bygningsmiljø og 
områdene rundt – Bevaringsverdig bebyggelse øst for planområdet er fulgt opp i 
reguleringsplaner for Barbu(1989) og Gjerløws Minde (1995).  
 
Kommunedelplan for Grønnstruktur – utvikle grøntkorridoren langs Barbuelva som 
kulturmiljø/gangvei. Opparbeide badeplasser i området Barbu/Langsæ.   
  
Fylkesplaner: 
Fylkesdelplan or tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering - definerer Barbu som et 
område for utvidelse av Arendal sentrum. 
 
Fylkesdelplan for havner - foreslår Eydehavn som regional havn.  
 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR): 
RPR for samordnet areal og transportplanlegging 
RPR for barn og unges oppvekstmiljø  
 
Premisser for planarbeidet 
De endelige rammene/føringene for utarbeiding av planforslag ble avklart i møter med 
oppdragsgiver i siste halvdel av desember 2006 og begynnelsen av januar 2007 på 
bakgrunn av bedømmelseskomiteen innstilling 5.12.06. De viktigste føringer var bl.a.:  
 
• Kommunedelplanens utfyllende bestemmelser skal stille krav om reguleringsplan for 

alle nye byggeområder inkl byggeområde der APL bygget skal ligge   
• I Barbubukt innarbeides forslag i parallelloppdragene fra DARK arkitekter 
• Rundkjøring i Barbubukt blir liggende på samme sted som i dag 
• Siktlinjer sørover mot Galtesund og Torungen fyr søkes ivaretatt ved veiplassering og 

bebyggelse 
• I Kuviga/Fluet blir avgrensning av områder/forslag til høyder som i tidligere 

kommunedelplanforslag. 
• Arealet mot sjø i krysset Skydebaneveien/Kystveien skulle ikke bebygges 
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Planområdet fremgår av vedlagte kommunedelplankart datert 25.1.07 
 
Området strekker seg fra Kuviga i øst til ytterst på Langbrygga i vest. Det omfatter hele 
kaiområdet fra ytterst i Pollen og inn til Barbubukt, der det avgrenses av riksveien. 
Planen omfatter også arealer i Skydebaneområdet, samt en korridor på begge sider av 
Barbuelva og opp til Langsævannet. Planområdets ytre avgrensning mot sør er ute i 
sjøen.   
 

2.1 NULLALTERNATIVET 
 
I konsekvensutredninger er det vanlig å operere med et såkalt nullalternativ. Det vil 
normalt være en referanse for å vurdere konsekvensene av planforslag eller tiltak. Det er 
også vanlig å vurdere ulike alternativer opp mot et nullalternativ.  
 
For Barbu vil et nullalternativ være at utviklingen fryses og at kun godkjente bygge-
prosjekter legges inn, herunder flytting av eksisterende havnevirksomhet til Eydehavn.  
 
I et byutviklingsprosjekt som dette, synes vi det har liten relevans å gå videre med 
nullalternativet. Det ligger flere politiske vedtak om utvikling av Barbuområdet tilbake til 
kommunedelplanen fra 2003. Konsekvensutredningen bør først og fremst belyse 
virkninger av foreliggende planforslag som bygger på kommunedelplan fra 2003, vedtak 
om utvikling av Arendal Kunnskapshavn og evalueringen av parallelloppdragene. 
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3. PLANBESKRIVELSE 

Planforslaget legger til rette for å bygge attraktive by- og sjønære boliger og 
næringslokaler med høy utnyttelse. Store deler av planområdet transformeres og endres 
totalt. Barbu vil framstå som en helt ny bydel og bli et viktig supplement til Arendal 
sentrum. 
 
En viss utbygging i sjø tillates, jfr plangrense i sjø. Utbygging på nåværende kai og i sjø 
forutsetter peling. 
 
Delområdene utvikles hver på sin måte i forhold til beliggenhet og infrastruktur. 
Overordnede grep for byggeområdenes avgrensing og plassering, er utforming av 
veisystem og Barbuelvas utløp samt et overordnet gang/sykkelveinett. Siktlinje mot 
Galtesund og Torungen Fyr gjenfinnes langsmed Kystveien ut mot Dauholla og Tollbu-
brygga dvs til den nye Kunnskapshavna. Barbudalens retning mot sørøst ivaretas med 
Barbuelvas utløp.  
 
Kommunedelplanen er en relativt grovmasket plan. Alle delområder skal utvikles på 
grunnlag av reguleringsplan hvor det fastsettes endelig høyde på ny bebyggelse og 
utnyttelsesgrad. I forbindelse med detaljering av planer for delområdene kan det gjøres 
mindre justeringer innenfor de overordnede rammer som kommunedelplanen fastsetter. 
Forslag til ny bebyggelse må visualiseres på en god måte. 
 
Planområdet er på ca. 80 000 m². Det legges til grunn en utbygging over flere etasjer 
som til sammen vil utgjøre ca. 70 000 m² bruksareal – 60 000 m² i Barbubukt og          
10 000m2 i Kuviga/Fluet. Det settes av store arealer til friområder/oppholdsarealer. Med 
sikring av friområder og strandpromenade vil området etter utbygging fremstå med 
større andel av grøntområder enn i dag. 
 

 
Figur 3.1: Illustrasjonen viser en skjematisk framstilling av bygningsarealer og 

hovedprinsipper i planen 



  

  
 
Kommunedelplan med Konsekvensutredning, Barbu i Arendal 

9

3.1 TRAFIKKOMRÅDER  

3.1.1. Kjørevei 
Veinettet beholdes i store trekk som i dag. I forbindelse med revisjon av gjeldende 
kommuneplan må en forbedring av veiløsningen vies spesiell oppmerksomhet. 
 
Kystveien gjennom Barbubukta er i dag sterkt trafikkert. Det anses som mest hensikts-
messig å beholde dagens rundkjøring. Dette fordi det ikke foreligger noen konkrete 
planer for realisering av en ny mulig Kystvei i tunnel som en forlengelsen av Blødekjær-
tunnelen.  Rundkjøringen i Barbubukta skal ivareta en god avvikling av gjennomgangs-
trafikken. Ved omlegging av Kystveien sør for rundkjøringen og gjenetablering av 
Barbuelva (kanalen) kan veisystemet ”strammes opp” med tanke på en mer urban 
utforming.  
 
Sør for rundkjøringa ligger veien delvis parallelt med Barbuelvas utløp før den legges inn 
på siktlinja sørover ut mot Galtesund. Bygninger på begge sider forsterker denne 
virkning. 
 
Det nye området i Barbubukt (område 6) får en egen atkomst fra Kystveien i bro over 
Barbuelva. 

3.1.2. Sykkelvei - gangvei 
De enkelte delområder knyttes sammen med et nett av gang/sykkelveier. En hovedtrasé 
går langs kaikanten gjennom hele området fra Pollen med videre tilknytning opp mot 
Kystveien østover. Denne hovedtrasé vil kunne få et spennende forløp som en 
sammenhengende promenade langs sjøen der den knytter de forskjellige delfeltene 
sammen. 
 
Fra strandpromenaden blir det en tverrforbindelse langs Barbuelva opp til Langsæ og 
Bomuldsfabrikken med forbindelse til turveisystemet mot Granestua. 
 

3.2 PARKERINGSANLEGG 
 
I sørvest er det vist parkeringsanlegg i fjell under Nesheia. Innkjøringen ligger i område 
2, ca 40 meter sør for oppkjøringa ved Dauholla. Plasseringen av østre hall er i samsvar 
med tidligere utredninger (”P-anlegg Nesheia” for P-Hus Vest AS, 1987). Ifølge 
undersøkelsen må hallene enten ligge på tvers av bruddsone i fjellet eller helt utenfor – 
plassering på tvers som vist her korrespondere godt med innkjøringen til anlegget. 
 
Parkering i planområdet skal fortrinnsvis skje i fjellanlegg eller i p-kjeller. 
Parkeringsanleggene som er vist rommer 500 plasser i hver hall, fordelt på to plan. 
 
Det bør utredes videre om muligheter for påhuggssteder  til parkeringshus fra 
Møllebakken og fra rundkjøring ved jernbanestasjonen. I forbindelse med detaljregulering 
av område 6 må muligheten for innhugg til parkeringsanlegg i fjell nord for området 
utredes nærmere. 
 
 

3.3 DELOMRÅDER 

3.3.1. Grandhjørnet – område 1 
Området skal tilrettelegges og videreutvikles som offentlig byrom – torg, allmenning, 
festplass. Det må legges til rette for funksjoner som underbygger/ivaretar plassen som 
avslutning av Pollen og overgangen mot den ny bebyggelsen i planområdet. Det skal 
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legges til rette for anløp av ferje/fjordbuss i dette området,(Figur 3.3). Det kan etableres 
småbåtanlegg i området. 
  
Hvor mange av dagens parkeringsplasser som skal opprettholdes avklares i 
reguleringsplan. 

 
Figur 3.2: Utsnitt av planen – område 1 og 2 
 
 
 

 
 
Figur 3.3: Områdene 1 og 2 (Årstiderne Arkitekter og IN’BY)  

3.3.2. Tollbodkaia – område 2  
Hovedfunksjonen i området er kontor, bl.a. med tanke på lokalisering av APL og det 
planlagte læresenteret for etter- og videreutdanning. Det kan også innpasses hotell. 
 
Det foreslås en kompakt bebyggelse inn mot fjellveggen. Fra byggegrense mot vest bør 
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være en opptrapping og tilsvarende en nedtrapping inn mot område 5. Fra vestre 
byggegrense foreslås en grense på 4 etasjer (dvs. cote 18,8 inkl. takoppbygg). 
Midtpartiet tåler 7-8  etasjer (cote 28,0 inkl. takoppbygg). En oppdeling av bygningene i 
lameller (som vist i forslaget fra Arkitektkontoret Kjell Jensen AS og Grindaker 
landskapsarkitekter i parallelloppdraget) kan være en hensiktsmessig byggemåte (figur 
3.4). Mellom bygningene etableres offentlige byrom (friområde/torg). Ny bebyggelse tar 
opp og spiller videre på eksisterende bebyggelse på Grandhjørnet -  et byrom mot 
plassen ved Grandhjørnet etableres (figur 3.3). Utbyggingen vil kunne gi et spennende 
bygningsmiljø med en opplevelsesrik ferdsel gjennom området: gang/sykkelveien vil gå 
mellom og under bygninger i møtet mellom sjø og land(kai). Det foreslås et samlet 
bruksareal på 20 000 m².  
 
Gang/sykkelvei legges ved eksisterende kaikant som en strandpromenade. Planen 
rommer mulighet til å bygge over både strandpromenaden og kjøreveien (Kystveien).  
 
Ved regulering skal det vurderes om det kan etableres en gangforbindelse/grønnkorridor 
langs toppen av Nesheia fra Skydebanen og fram til Batteriet/Batteribakken  – enten i 
bakkant av eller integrert i ny bebyggelse. Forbindelsen vil kunne åpne opp områder som 
i dag er utilgjengelige (bl a annet en kanonstilling) og gi en flott utsikt både mot 
Galtesund og Tromøysund på ”taket av Kunnskapshavna”.  

3.3.3. Dauholla og Skydebaneområdet – område 3 
Området er avsatt til kontor- og boligformål. 
 
I Skydebaneområdet vil det være mulig å bygge på eksisterende parkeringsplass (dersom 
p-plasser erstattes annet sted eller reduseres). Ny bygning legges parallelt med 
eksisterende, 2 etasjer. Det beholdes en grønn buffer (Fr2) mellom dette området og 
bakenforliggende boligområde. Høydeforskjellen her gjør at ny bebyggelse kan føyes til 
eksisterende struktur uten å medføre særlige ulemper for nabobebyggelsen. 
 
I Dauholla foreslås en bebyggelse t.o.m. cote 26,0 dvs. jevnt med terrenget foran dagens 
bebyggelse (figur 3.4) 
 
Samlet foreslås en utnyttelse nye bygg på ca. 5000 m². 
 
Ved regulering må det vurderes muligheten for å føre en sti ned til Kystveien (nedre del 
som trapp) – stien kan evt. integreres i ny bygning. Samtidig må det legges til rette for 
en gangvei langs Nesheia forbi eksisterende kanonstilling/utsiktspunkt, jfr beskrivelse for 
område 2.  
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Figur 3.4: Områdene 2,3, og 4 (Arkitektkontor Kjell Jensen AS og Grindaker Arkitekter) 
 

3.3.4. Mellom Dauholla og Hotellet – område 4 
Området er avsatt til kontor-, forretnings- og boligformål. Dagens bygninger foreslås på 
sikt erstattet med en ny bygningsmasse som gir et større utbyggingspotensial og et 
bedre samspill med område 5. 
 
Områdets øvre og nedre del kan ha forskjellig karakter for å etablere en bebyggelse som 
formidler overgangen fra den bymessige struktur til klyngebebyggelsen på nordsiden i 
Barbu. I retningslinjene er det foreslått 4 etasjer på nedre nivå mot Kystveien og 2 
etasjer på øvre del. 
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Det foreslås å bygge maksimalt 5000 m² i området. 
 
For å bygge opp om siktlinjen sørover skal ny bebyggelse på nedre plan legges inn mot 
Kystveien.  
 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det avsettes en gangveiforbindelse i områdets 
nordre del. En slik forbindelse (trapp) vil fungere både som inngang til ny bebyggelse i 
området og som et supplement til eksisterende nett av snarveier i området. 
 

 
Figur 3.5: Utsnitt av planen – områdene 3, 4 og 5 

3.3.5. Hotellet – område 5  
Hotellet vil få en eksponert plassering ved sjø. Det foreslås i retningslinjene i hovedsak 
bebyggelse på inntil 4 etasjer, men med punktvis oppbygging til cot 26,0. Maksimalt 
bruksareal blir på 10 000 m² (figur 3.6). For å bygge opp om siktlinjen sørover skal 
nybyggets vestside legges inn mot Kystveien. Området foreslås i tillegg til hotell 
disponert til kontorformål, offentlig og allmennyttig, for å sikre en størst mulig fleksibilitet 
i planen. 
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Figur 3.6: Områdene 5 og 6 (DARK Arkitekter AS) 

3.3.6. Barbubukt – område 6 
Området utvikles som et tett byområde med blandet formål (bolig, forretning, kontor, 
småbåthavn mm). Arealet og adkomsten er i store trekk i samsvar med forslaget fra 
DARK Arkitekter AS, dvs. med en maksimal byggehøyde til cote 15. Ved regulering bør 
hovedelementene i dette forslaget legges til grunn – her er det skissert hvordan 
Barbubukt vil framstå som en ny bydel med urbane kvaliteter. Eventuell innpassing av 
båtplasser og badeplass gjøres i detaljplan (figur 3.6).  
 

 
Figur 3.7: Utsnitt av planen – område 6 
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3.3.7. Kuviga/Fluet - område 7 
Vist formålsavgrensing er i samsvar med kommunens høringsutkast til kommunedelplan 
(2003). Fra denne planen er bestemmelser om høyde og utnyttelse videreført i 
retningslinjene.  
 
Områdene 7.1 - 7.5 kan benyttes til bolig, kontor, allmennyttig formål, offentlig, industri 
(verksted). Det skal legges til rette for en stor andel boliger samtidig som eksisterende 
virksomheter skal søkes ivaretatt.  
 
Områdene 7.6 og 7.7 skal nyttes til boligformål 
 
I 2005 ble det meldt oppstart for 2 reguleringsplaner i området. Pr. 25.juni oppgis disse 
bl.a. å omfatte leilighetsbygg i på 2400 m² i Kuviga og 5700 m² på Fluet. Det foreslås en 
samlet utnyttelse av ny bebyggelse på 10 000 m² i området. 
 

 
Figur 3.8: Utsnitt av planen – område 7 
 
3.3.8 Barbudalen – område 8 
Eksisterende industri- og lagervirksomhet opprettholdes. 
 

3.4 GRØNNSTRUKTUR 
 
Planen viser et sammenhengende park- og gangdrag langs Barbuelva mellom Barbubukt og 
Langsæparken. Friområdene langs elva nordvest for RV 410 skal fremstå som grønne. 
Friområdene langs utløpet av Barbuelva skal ha innslag av trær og busker.  
 
Plankartet viser friområdene Fr1 – Fr7 i Barbubukt samt Barbudalen (fra Barbubukt opp 
til Langsævannet). Ved regulering av byggeområdene innpasses mindre interne 
friområder/torg/plasser – disse må også ligge med god tilknytning til overordnet 
gang/sykkelveinett. 
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3.5 KULTURMINNER 
 
I områdene B1 (Kystveien 7), B2 (Kystveien 34 og 36) og B3 (Kystveien 54) er det 
bygninger med antikvarisk interesse. Detaljert avklaring av verneinteressene (bygninger 
og eventuelt omgivelser) skal skje i reguleringsplan. Området skal for øvrig benyttes til 
eksisterende boligformål. 
 

3.6 SJØ OG VASSDRAG 

3.6.1. Eksisterende havnevirksomhet 
Full realisering av planforslaget forutsetter flytting av dagens havnevirksomhet. 
Havnevesenet bruker i dag arealene langs hele kaifronten, samt Havnelageret, til ulike 
former for havneaktiviteter. Område 2 kan således ikke utbygges før 
havnevirksomheten er flyttet. Dette gjelder trolig også område 3, 4 og 5, da støy og 
andre ulemper som følge av havnevirksomheten vil være lite forenelig f.eks. med 
boliger og ulike typer næringsvirksomhet (f.eks. hotell). Men det legges til grunn at 
flytting av havnevirksomheten til Eydehavn skal skje i løpet av 2007 og at det derfor 
ikke får konsekvenser for realiseringen av kommunedelplanen. 
 
Havnevirksomhet knyttet til fiskemottaket forutsettes opprettholdt i delområde 6. 

3.6.2. Småbåthavn 
Planforslaget muliggjør etablering av ny småbåthavn i område 6 (i samsvar med 
forslaget fra DARK Arkitekter AS). Nødvendig manøvreringsareal for båter inn og ut til 
fiskemottaket og øvrig utbygging av området legger klare begrensninger på båthavnas 
størrelse. 
 
Det foreslås etablert småbåtanlegg også i område 1. 
 
Småbåthavna i Kuviga er i planforslaget opprettholdt med dagens størrelse (vel 
100 båtplasser). Planen gir mulighet for å flytte anlegget til bedre egnet lokalitet 
enn forutsatt i kommunedelplanforslaget av 2003. Flytting av anlegget vil 
muliggjøre utvidelse av foreslått badestrand. 

3.6.3. Badeplasser 
Etablering av badeplass i Barbubukt, felt 6, avklares i reguleringsplan. Denne vil eventuelt 
inngå i en urban situasjon og ha en annen karakter enn badeplass i Kuviga.   
 
Badeplassen i Kuviga tenkes etablert på tradisjonell måte med påfylling av sand innerst i 
bukta (Fr6). 

3.6.4. Barbuelva 
Elva åpnes opp og gis et nytt utløp i sjø. Utformingen bygger på forslaget fra DARK 
Arkitekter AS og skal detaljeres i reguleringsplan. Området hvor Barbuelvas utløp møter 
ny bebyggelse (hotellet og Barbubukt) og gang/sykkelveier vil kunne bli et sentralt 
identitetsskapende element i bydelen. 
 
Nord for rundkjøringa på RV 410 gjenåpnes ca. 100 meter av elveløpet. 
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4. KONSEKVENSER 

4.1 HANDELS-/ NÆRINGSUTVIKLING OG SYSSELSETTING 

4.1.1. Innledning 
I kommunesammenheng vil det for vurderingen av handels- og næringsutvikling være to 
overordnede fokus som er relevante når virkningen av nye tiltak skal vurderes: 
 
• Virkningen av tiltaket for handels- og næringsutviklingen for kommunen samlet 
• Virkningen av tiltaket i forhold til eksisterende senterstrukturer, da med spesiell fokus 

på hovedsenteret, som for Arendal kommune er bysentrum. 
 
I tillegg til tilgjengelig statistikk for handel og næring er grunnlagsdokumentasjonen i 
fylkesplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering, samt analyse av Stoa som 
regionalt avlastningssenter (fra 28.11.06) lagt til grunn for utredningen, sammen med 
plandokumentene fra forslaget til kommunedelplan for Barbu fra 2003. 
 
Planprogrammet setter en sysselsettingssituasjon pr. 2016 som utgangspunkt for 
utredningen.  Dette er i utredningen forutsatt å være sammenfallende med en tilnærmet 
full utbygging av planområdet. 

4.1.2. Generelt 
Arendals posisjon som fylkessenter i Aust-Agder er ubestridt.  Både gjennom folketallet, 
som er dobbelt så høyt som for Grimstad (som er nest størst) og vesentlig større enn for 
de øvrige kommunen i Aust-Agder se tabell 1, samt ved å være fylkets tyngdepunkt for 
handel og service.   
 
Tabell 1: Folketall i kommunene i Aust-Agder 2007 (Kilde:SSB) 
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Omtrent de samme forholdstallene finner vi når det gjelder sysselsetting, der Arendal har 
dobbelt så mange sysselsatte innbyggere som Grimstad.  Sysselsettingstallene for 2005 
viser at det blant byene i Aust-Agder bare er Arendal som har flere sysselsatte ved 
arbeidsstedene i kommunen enn det er sysselsatte beboere i kommunen, dvs. netto 
innpendling av sysselsatte.  Fra år 2000 til 2005 økte netto innpendling i Arendal med 
3,0%, mens det for fylket samlet var en liten nedgang i egendekningen av sysselsatte (-
1,2%).  Se tabell 2.  Det generelle bildet er en omfattende arbeidspendling inn til Arendal 
kommune fra de omliggende kommunene i fylket, mens utpendlingen er beskjeden. 
 
Tabell 2: Sysselsatte i kommunene i Aust-Agder 2000 og 2005 (Grunnlagsdata: SSB, 

sysselsetting 2005) 

 
 
 
Innen Arendal kommune var det i 4. kvartal 2006 registrert 3291 bedrifter, herav 1423 
bedrifter med ansatte.  Av disse var det 27 bedrifter som hadde over 100 ansatte og 42 
bedrifter med 50-99 ansatte.  Det største antallet bedrifter med ansatte finner vi i 
gruppen med 1-4 ansatte, der det er 712 bedrifter. 
 
De bransjene som dominerer blant bedriftene er bygge- og anleggsvirksomhet, ulike 
typer handel, hotell – og restaurantvirksomhet, transport, samt tjenesteyting, offentlig 
administrasjon, undervisning, samt helse- og sosialtjenester.  Innenfor produksjon er det 
færre bedrifter, men vi finner her enkelte med mange ansatte.  De store foretakene 
finner vi likevel først og fremst innen offentlig tjenesteyting og helse. 
 
Dette indikerer at Arendal kommune har et godt grep om bransjene som er typiske for et 
regionsenter, som offentlig administrasjon, undervisning, helse, handel og tjenesteyting.  
 
I havneområdet omkring Arendal kunnskapshavn finnes i dag over 1500 
kompetansearbeidsplasser, hovedsakelig innenfor maritim virksomhet, IKT- bedrifter og 
offentlig virksomhet.  De fleste opererer i hovedsak på et internasjonalt marked. 
 
Kommunen har som ledd i utviklingen av området laget intensjonsavtaler med APL og 
Folkeuniversitetet om etablering i planområdet.  Den organisatoriske siden ved 
utviklingen av området, bl. a. ved symposiet om Arendal Kunnskapshavn som ble holdt 
mars 2006 er en viktig forutsetning for å lykkes med gjennomføringen av planen. 
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I fylkesdelplanen for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering er utfordringene for 
sentrumsstrukturen beskrevet slik: 
 
”Arendal er den by i Aust-Agder som har det største og mest robuste sentrum.  
Etableringer på Harebakken og Stoa som medfører betydelig utvidelse av 
handelsvirksomheten i disse områdene, vil innebære en konkurranse i forhold til Arendal 
sentrum og kan medføre en svekkelse av service- og opplevelsestilbudet i sentrum.  
Spredning av sentrumsfunksjoner til andre områder enn Arendal sentrum: Myrene, 
Harebakken og Stoa, vil kunne svekke det historiske sentrums attraktivitet i betydelig 
grad.” 
 
 

 
Figur 4.1: Strekningen mellom Barbubukt og Pollen er på ca. 500 m og er i dag lite attraktiv.  

En utbygging i dette området sammen med anlegging av en strandpromenade vil bidra 
til å knytte områdene bedre sammen. 

 
 
Under strategier for by- og tettstedsutvikling i Aust-Agder sies det i fylkesdelplanen: 
 
”Sentrumsområdene kan utvides i retning av Barbu, mens den viktigste 
utviklingsretningen er via Myrene mot Stoa.” 
 
Fylkesdelplanens retningslinjer fastlegger Arendal som fylkessenter og Eydehavn/Saltrød, 
Myrene og Nedenes som nærsentre.  Stoa gis status som regionalt avlastningssenter.   
 
Arendal kommune utarbeidet i 2006 en analyse av Stoa som regionalt avlastningssenter.  
Her vises det til at Arendal har flere områder i nærheten av sentrum, hvor varehandel er 
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etablert: Strømsbu, Myrene, Maxisområdet og Barbu.  Det sies om disse: 
”Disse områdene virker både som nærsentere, avlastningsområder for Arendal sentrum 
og lokalisering for plasskrevende varer.  Dessuten virker de som et supplement til 
sentrum, fremfor å konkurrere med sentrum.” 
 
Planområdet omfatter ca. 400 lm kai med bakenforliggende trafikkhavnarealer.  Det er 
også en småbåthavn i Kuviga innenfor planområdet.  Det er kjøpt et areal på 150 daa der 
Saint Gobain AS tidligere var etablert på Eydehavn.  Trafikkhavnen kan flyttes hit i løpet 
av 2007.   

4.1.3. Konsekvensvurderinger 
 
Det er foretatt en beregning av antall arbeidsplasser som ny, planlagt bebyggelse vil 
utgjøre, se tabell 3. Beregningen viser et anslag på 1700 nye arbeidsplasser innenfor 
området ved full utbygging. Det var 9844 registrerte sysselsatte med arbeidsplass innen 
Arendal kommune i 2005 og nye arbeidsplasser som planen gir rom for blir da ca. 17% 
av dagens sysselsatte. 
 
Tabell 3: Anslag for antall arbeidsplasser og innbyggere med utgangspunkt i avsatte arealer 

til ulike formål i kommunedelplanen. 

 
 
 
Hvor mange nye arbeidsplasser innen kommunen planen vil realisere er likevel usikkert.  
Det vil bl a være avhengig av konjunkturutvikling, rentenivå med mer i et lengre tidsper-
spektiv. Men det forventes fortsatt vekst i de aktuelle bransjer/kompetansebedrifter som 
en ønsker å legge til rette for i Kunnskapshavna. APL er et godt eksempel på det. 
 
Denne utredning må en legge til grunn at planens potensiale for etablering av nye  
arbeidsplasser vil realiseres i et 10 års perspektiv.   
 
Vi må forutsette at noen av kompetansearbeidsplasser, kanskje hovedsakelig innenfor 
maritim virksomhet, vil benytte anledningen til å etablere seg i et så attraktivt og bynært 
næringscluster. Dette fordi det her kan skapes synergier gjennom samlokaliseringer og 
nærhet til læresenter, hotell med mer. 
 
Ved intern flytting innen kommunen og/eller regionen, kan de lokaler og områder som 
bedriftene flytter fra, bli stående tomme. Konsekvensene kan bli at områdene blir 
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utnyttet dårligere, utgår som næringsarealer og transformeres til andre formål som f eks 
bolig. Det kan få konsekvenser lokalt og innebære endringer i etablerte strukturer. 
Kommunen må ta høyde for og etablere en beredskap for dette i sitt kommune-
planarbeid.    
 
Når det gjelder kontorer, som er en vesentlig del av planlagt bygningsmasse, er 
etterspørselen i stor grad strukturell.  Det innebærer at det kan være store gulvflater 
kontorareal som står tomme, samtidig som det er etterspørsel. Større bedrifter vil 
etterspørre store og sammenhengende kontorarealer, som ikke alltid er tilgjengelig annet 
enn i forbindelse med nye prosjekter. 
 
Ut fra ovenstående kan det anses som realistisk at Barbuområdet over tid vil kunne få  
850 – 1000 nye arbeidsplasser. Områder som fraflyttes kan gi grunnlag for nye 
byggeprosjekter på sikt, som senere kan gi sysselsettingseffekt. Det er vanskelig å ha 
noen klar formening om antallet. Vi tror markedet i stor grad vil etterspørre boliger på  
”fraflyttede næringstomter” med sjønær beliggenhet. 
 
Planen kan med dette gi en økning i sysselsettingen i kommunen som tilsvarer ca. 10% 
av dagens sysselsetting. Samtidig innebærer et slikt anslag ut fra tabell 3 en 
relokalisering for ca. 7 % av dagens sysselsatte.  
 
Siden bygningsmassen forutsettes å skulle romme kompetansearbeidsplasser, vil en god 
del av økningen av antall sysselsatte være basert på tilflytting. Utfordringen ligger i å ha 
attraktive boligområder, gode kulturtilbud og et arbeidsmarked som gir muligheter for 
begge parter i et parforhold.  Vi registrer at kommunen er i ferd med å utvikle større 
attraktive boligområder som f eks Marisberg på Tromøya. Det vil også være behov for et 
godt tilbud av leiligheter sentralt. Barbubukt i område 6 forventes å gi et slikt tilbud. 
 
Boligbyggingen i området vil ha effekt på sysselsettingen ut over den mer kortsiktige 
effekten for bygg- og anleggsbransjen.  Arbeidskraft med høy kompetanse har 
erfaringsvis spesielle krav til bosted.  Signaler fra næringslivet i distriktene tyder på at 
spesielt de yngre med høy utdannelse etterspør et urbant miljø.  Sjønære leiligheter i 
Barbubukt og Fluet vil med sin sentrumsnære beliggenhet kunne tilfredsstille noen av de 
kravene som stilles.  Slike leiligheter vil også være attraktive for aldersgruppen 50+, som 
i stor grad etterspør denne typen bolig.  Det frigir igjen eneboliger for familier i 
etableringsfasen, som er en viktig innflyttergruppe. 
 
Det er satt av blandet formål bolig/forretning/kontor i Barbubukt, som med full utbygging 
er anslått til ca. 20 000 m2.  Til sammenligning kan det nevnes at Amfi Arena i Arendal 
sentrum er på 12 815 m2 og utbygges nå videre.  Det er i dag en eksisterende 
dagligvareforretning (Rema 1000) i Barbubukt.  For å oppfylle intensjonene i området er 
det viktig at bebyggelsen i Barbubukt får en balansert fordeling av arealene og det bør 
angi noen rammer for hvilken andel de ulike byggeformålene skal ha.  Av hensyn til 
næringsutviklingen i området har det betydning at et tilstrekkelig antall boliger etableres. 
For at Kunnskapshavna skal gi den clustervirkningen som er forutsatt er det også viktig 
at det utvikles kontorarealer i Barbubukt.  
 
Utvikling av handel i Barbubukt vil være begrenset av arealtilgangen. En utvikling av 
handel i området antas i liten grad å gi negativ effekt i forhold til selve bysenteret.   
 
Avstanden mellom Pollen og Barbubukt er ca. 500 m, en strekning som er i lengste laget 
for et sentrumsområde som i Arendal.  I dag er deler av denne strekningen lite attraktiv. 
Utviklingen av bebyggelse i den nåværende trafikkhavna og etableringen av en 
strandpromenade vil være viktige virkemidler for å ”korte ned denne avstanden”. 
Utviklingen av Kunnskapshavna og Barbuområdet vil med dette være et viktig bidrag for 
å styrke grunnlaget for eksisterende handels- og servicevirksomheter i Arendal sentrum, 
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figur 4.2.   
 
Samlet sett vil imidlertid strandpromenaden med ny spennende bebyggelse og arkitektur 
som til dels står i kontrast til f eks Tyholmen, øke og utvide byens attraksjonsverdi. Det 
kan også gi positive effekter for kommunens satsing på reiseliv. Et hotell i Barbu vil bidra 
positivt og videreforedle byens potensiale som konferanseby. Byen har allerede eget FN-
hus, og arbeider aktivt for å utvikle Arendal til å bli Norges FN-by. 
 

 
Figur 4.2: Arendal har et robust og levende sentrum. Gjennomføring av planene for Arendal 

Kunnskapshavn kan bidra til å øke potensialet til byen i forhold til reiseliv og bedre 
kommunens attraktivitet som bosted. 

 
 
Konsekvensene for handel og næringsutvikling som følge av realisering av 
kommunedelplanen for Arendal kunnskapshavn vil være: 

• Mulighet for å øke sysselsettingen i kommunen med ca. 10 %, forutsatt 
at kommunen også kan gi tilflyttende arbeidskraft et attraktivt tilbud for 
bolig, urbanitet og bredde i kompetansekrevende arbeidsplasser. 

• Stimulering av Arendal sentrum og økt potensiale innen reiseliv og økt 
attraktivitet som bosted.   

 

4.1.4. Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak i forhold til handel og næringsutvikling synes ikke å være nødvendig. 
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4.2 BYMILJØ, LANDSKAPSBILDE OG GRØNTSTRUKTUR 

4.2.1. Innledning 
I denne temautredningen omtales de visuelle konsekvenser for bymiljø og landskap. Det 
legges vekt på virkningen den nye bebyggelsen vil ha for byen sett fra sjøen samt byens 
kontakt med sjøen fra land, figur 4.3.   
 
Vurderingen tar utgangspunkt i kommunens tidligere forslag til kommunedelplan, 
bedømmelseskomiteens vurderinger av parallelloppdragene og det nye forslag til 
kommunedelplan. 
 
Bakgrunnsinformasjonen er hentet fra befaring/registrering, fylkesplan og 
kommunedelplan fra 2003 med temautredninger. 
 
Forslag til Kommunedelplanen for Barbu av 2003 er et grundig dokument med bevisste 
holdninger til det visuelle og historiske aspektet ved området. Beskrivelsen har vært et 
nyttig dokument i arbeidet med å vurdere konsekvensene av foreliggende planforslag. 
 

 
Figur 4.3: Panoramabildet viser planområdet sett fra Tromøya. Barbudalen er en tydelig 

landskapsformasjon mellom høydedragene. 

4.2.2. Dagens situasjon 
Landskapet i regionen er småskala og kupert med tydelige daldrag og rom mellom bratte 
knauser og små fjell. Vegetasjonen er preget av de stadige endringene i landskapet; med 
frodig skog og kratt i dalsider og søkk (villmorell, trollhegg, eik mm) og karrig furu og 
noe eik på toppene.  
 
Arendals beliggenhet forteller tydelig at den vender sitt ansikt mot sjøen. Sentrum ligger 
godt beskyttet i et avgrenset landskapsrom med fjell og kupert landskap i ryggen og 
beskyttet av skjærgården foran. Det er en betydelig høydeforskjell fra dagens E18 og ned 
til sentrum, og veien ned går gjennom trange elvedaler og mellom fjell og knauser.  
 
Landskapsformasjonene og bebyggelsen i Arendal sentrum danner fire avgrensede byrom 
og plasser; torvet, Pollen (figur 4.4), Kanalplassen og den nye kulturhusplassen, Sam 
Eydes plass. De sentrale områdene i sentrum ligger innenfor og i de tilstøtende arealene 
til disse byrommene. 



  

  
 
Kommunedelplan med Konsekvensutredning, Barbu i Arendal 

25

 
Figur 4.4: Byrommet innerst i Pollen med kirken som fondmotiv. 
 
Prosjektområdet fra Tollbodkaia til Barbu ligger fysisk atskilt fra de sentrale områdene 
med et fjell mellom. Det er i dag en smal sone mellom fjellet og vannet som utgjør 
hovedforbindelsen mellom disse områdene.  
 
Prosjektområdet er i dag en samling av forskjellige soner med ulikt innhold og uttrykk.  
 
Området består av Barbudalen og Barbubukta (utfylt) med de to høydedragene på hver 
side som avgrenser og danner rammen om landskapsrommet. Barbuelva renner gjennom 
dalen og ut i bukta gjennom rør under Kystveien og den store parkeringsplassen i bukta. 
Figur 4.5 viser et temakart for landskap og bymiljø i planområdet. 
 
Barbuelva er i seg selv et positivt element både for landskapsbilde og grøntstruktur. 
Verdien av elva er i dag redusert ved at den er lagt i rør gjennom store deler av 
planområdet. (figur 4.6). 
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Figur 4.5: Temakart landskap og bymiljø 
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Figur 4.6: Barbuelva ligger i rør under de gamle jernbaneskinnene. 
 
Det utfylte området i bukta danner sammen med veien det største arealet og er iøyne-
fallende med sitt store asfaltareal og næringsbygg (figur 4.7). Rema 1000 er presset 
mellom vannet og veien ovenfor og skiller seg i dag klart ut i skala fra omkringliggende 
lave trehusbebyggelse – deler av denne er vernet. 
 
Fjellveggen under Nesheia langs Tollbodkaien er et tydelig visuelt element. I tillegg ligger 
det store bygninger langs kaien i dette området. Rommet mellom fjellveggen og havne-
bygningene er trangt og mørkt og vil kunne oppleves negativt av forbipasserende.  
 
 
Disse områdene mot sjøen er i sin helhet preget av næringsområder der verken 
bygningene eller uterommene tilfører omgivelsene visuelle kvaliteter. Det er heller ikke 
tilrettelagt for gangforbindelser og vegetasjon i området. Området har liten/ingen verdi 
hverken for bybildet/landskapsbilde eller grøntstruktur slik det fremstår i dag. 
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Figur 4.7: I forgrunnen ser vi deler av asfaltarealet på havneområdet, i bakgrunnen ser vi 

deler av bebyggelsen i Skydebaneområdet. 
 
Prosjektområdet omfatter også områdene rundt de eldre bygningene i 
Skydebaneområdet som ligger oppå fjellplatået. Bygningene er store og synlige fra bukta 
der de ligger helt i fronten av høydedraget. Resterende bebyggelse på høydedraget er 
hovedsakelig boliger som har en helt annen skala. Bebyggelsen på fjellplatået har en løs 
struktur. Området som helhet har i dag liten til middels stor verdi for bybilde/landskaps-
bilde og grøntstruktur.   
 
Det gamle (og delvis vernede) bygningsmiljøet i Barbu danner imidlertid en estetisk 
vakker ramme og gir prosjektområdet historisk identitet. Med små hus og trange gater 
(figur 4.8) i den bratte skrenten opp mot Barbu kirke dannes et pittoresk miljø (figur 
4.9). Området har meget stor verdi for bybilde/landskapsbilde og grøntstruktur. Det er 
svært viktig for Arendals og planområdets identitet og historie å ta hensyn til dette 
spesielle området i den nye planen.  
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Figur 4.8: Et idyllisk utsnitt av Barbu, fra Hulveien. 
 
Videre mot Fluet løser bebyggelsestrukturen seg opp og området ned mot vannet opp-
leves noe rotete. Innslag av eldre bebyggelse (B2 og B3 i kommunedelplan fra 2003) ned 
mot vannet forteller oss at her har det pågått en utvikling. Området er sterkt preget av 
den sterkt trafikkerte Kystveien.  
 
Veiføringen i området gir oss ikke inntrykk av å være ved et bysentrum. Veiens 
slyngende kurvatur og mangelen på plass for gående og syklende forteller oss at dette er 
en landevei, ikke en bygate.  
 
Sjøen er selvsagt et viktig element i området. Elva og havneforbindelsen er grunnlaget 
for områdets historie. Kontakten med vannet er i dag visuelt tilstede i området, men det 
er ikke tilrettelagt for å gå ned til eller langs vannkanten. Kontakten med sjøen har 
meget stor verdi for området, og det er viktig for stedets identitet og historie å fokusere 
på dette i den nye planen. 
 
Planområdet omfatter først og fremst eksisterende trafikk-, havne- og næringsområder.  
Det er ikke kjent at det er arealer innenfor planområdet som benyttes av barn og unge 
og som utløser krav til erstatningsarealer i henhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn 
og unges interesser i planleggingen. 
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Oppsummering av dette forteller oss at selve prosjektområdet inneholder lite av 
verdi for dette temaet, men at det historiske bygningsmiljøet i Barbu, samt 
kontakten med sjøen og Barbuelva har en meget stor verdi. 
 

 
Figur 4.9: Den gamle trehusbebyggelsen i Barbu med Barbu kirke på høydedraget. 

4.2.3. Konsekvensvurderinger 
Overordnete grep: 
Det er i det foreliggende planforslaget vist en struktur som understreker siktlinjen mellom 
Barbuelva og Galtesund, noe som har en positiv konsekvens for det visuelle og for 
stedets historiske forankring. 
 
Barbuelva gjenåpnes, noe som har en stor betydning for strukturen og for opplevelsen av 
hele området. I det nye planforslaget får Barbuelva tilbake sin sentrale plass i området. 
Denne danner nå et naturlig skille mellom boligbebyggelsen i Barbu (ny og gammel) og 
kontor/næringsbyggene inn mot Tollbodkaien. Det historiske bygningsmiljøet i Barbu blir 
nå historisk forankret med sin beliggenhet i forhold til elva og havneområdet. Dette har 
en stor positiv konsekvens for bymiljø/landskapsbilde. 
 
Det anlegges en turvei langs elva gjennom Barbudalen som forbinder området med større 
turområder nord for byen. Det er viktig at denne turveien forbindes med det nye 
boligområdet og strandpromenaden. Dette har en stor positiv konsekvens for grønt-
struktur. Grøntstruktur i planområde er vist i figur 4.10. 
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Figur 4.10: Temakart grøntstruktur. 
 
Det skal opparbeides en strandpromenade langs kaikanten. Denne vil binde sammen 
Arendal sentrum og Barbudalen i andre enden. Strandpromenaden vil danne hovedaksen 
mellom sentrum og Barbu som er tenkt å inneholde kulturelle opplevelsespunkter. Dette 
har en stor positiv konsekvens både for utvikling av bymiljøet og for grøntstrukturen. 
 
Område 1 – Grandhjørnet 
Dette blir knutepunktet mellom Arendal sentrum og Kunnskapshavna. Den eksisterende 
bebyggelsen langs kaia her danner en historisk bygningsrekke med bymessig struktur 
som bakgrunn for området (figur 4.11). En opparbeidelse av et knutepunkt her med 
torg/park vil kunne få en stor positiv konsekvens for det visuelle, avhenging av en god 
utforming av området. Med tanke på grøntstruktur vil torg/park i området ha en meget 
stor positiv konsekvens.  
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Figur 4.11: Bildet viser Grandgården og Grandhjørnet. 
 
Område 2 Tollbodkaia 
Området (figur 4.12) er vist med kontorbygg i som kan trappes fra 4 etasjer mot sjøen 
og opp til 8 etasjer inn mot fjellveggen. Det betyr at byggene treffer toppen av 
fjellveggen.  
 
Det er ikke tatt stilling til bygningsstruktur i området, men det bør inngå offentlige 
arealer mellom bygningene. Det er fra kommunedelplanen i 2003 et ønske om at fjell-
veggen skal kles med bebyggelse. Som nevnt i beskrivelsen danner denne fjellveggen en 
noe negativt ladet vegg i rommet. Det er derfor et ønske at bygningsstrukturen tar tak i 
fjellveggen og demper inntrykket av den. 
 
Strandpromenaden går gjennom området, den kan delvis være overbygget.  
 
Det er også viktig å ta hensyn til den bakenforliggende bebyggelsen på fjellet. Det bør 
tilstrebes en struktur som ivaretar utsikten og åpenheten.  
 
Det antas at utbyggingen vil ta hensyn til omgivelsene og oppfylle de krav som settes i 
kommunedelplan og reguleringsplan. En utvidelse av sentrumsstrukturen og den urbane 
bebyggelsen vil gi en positiv konsekvens for det bymiljøet.  
 
Sett fra sjøen vil dette oppfattes som en del av byen. Området blir en viktig del av byens 
vannfront. Forutsatt at det ikke bygges massive bygningsvolumer som bryter med byens 
vertikale bygningsstrukturer, vil dette ha en positiv konsekvens for landskapsbilde sett 
fra sjøen. 
 



  

  
 
Kommunedelplan med Konsekvensutredning, Barbu i Arendal 

33

 
Figur 4.12: Sett fra Grandhjørnet mot havnelageret. Fjellskrenten er et tydelig element i 

fortsettelsen av den eldre bygårdsbebyggelsen. 
 
Område 3 Dauholla/Skydebaneområdet 
Det er beskrevet ny bebyggelse på 2 etasjer på øvre nivå – lik eksisterende. 
Høydeforskjellen i området gjør at ny bebyggelse kan føyes til eksisterende struktur uten 
å være til sjenanse for omgivelsene. Nybygget vil bidra til en tettere bebyggelsesstruktur 
i området, noe som medfører en positiv konsekvens for bymiljøet. Sett fra bukta blir 
tiltaket godt synlig der den legger seg inn mot en eksisterende bebyggelse som allerede 
er tydelig eksponert. Det er positivt at området vil bli en del av det nye utbyg-
gingsområdet. Eksponeringen vil forsterkes og medfører en liten negativ konsekvens for 
landskapsbilde. Det stilles krav i bestemmelsene om at det skal etableres en utendørs 
trapp i sydenden av bygget. For grøntstruktur medfører tiltaket dermed en liten positiv 
konsekvens. 
 
 
Område 4 Mellom Dauholla og planlagt hotell 
Området går over to nivåer der den nedre delen ligger presset mellom veien og fjellet. 
Nybygget går over to plan med 4 etasjer mot vei og 2 etasjer over terreng på øvre nivå. 
Det er en forutsetning at tiltaket medfører en tydeligere struktur og mer bymessig ut-
forming av området. Bygget vil fremstå som en del av det nye utbyggingsområdet, og vil 
ikke være spesielt godt synlig fra sjøen. Det stilles krav i bestemmelsene om at det skal 
etableres en utendørs trapp i nordenden av området. Tiltaket har en positiv konsekvens 
for bymiljø og landskapsbilde, liten positiv konsekvens for grøntstruktur.  
 
Område 5 Hotell 
Hotellet er sentralt plassert i forhold til atkomst til området (figur 4.13), elva og 
kaien/strandpromenaden, og er dermed et synlig bygg. Hotellet vil i hovedsak kunne 
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bygges i inntil 4 etasjer, men punktvise oppbygg kan tillates opp til cote 26,0. Mot 
kjørevei mens det trappes ned mot kanalen (Barbuelva). Sett fra sjøen vil bygget være 
en del av byens vannfront, og utformingen vil ha mye å si for landskapsbilde sett fra 
sjøen. Det er viktig at dette bygget ikke blir et massiv bygningsvolum som blir et visuelt 
tyngdepunkt, men oppfattes som en del av bygningsstrukturen for øvrig langs kaien. 
Dersom disse kriteriene oppfylles vil tiltaket ha en positiv konsekvens for bymiljø og 
landskapsbilde. 
 

 
Figur 4.13: Bildet er tatt mot hotelltomta med sikt ut over Barbubukta. 
 
Område 6 Barbubukt 
For utvikling av Barbubukt ligger parallelloppdraget utarbeidet av DARK Arkitekter AS til 
grunn. Det er vist boligbebyggelse i lamellstruktur som sikrer åpenhet mot det vernede 
bygningsmiljøet bakenfor. Bygningene vil ha inntil 4 etasjer. Bebyggelsens struktur 
tilfører området en urban, men samtidig åpen og lett utbygging. Det er lagt opp til både 
romslige og mer intime uterom og offentlige arealer, med gode gangforbindelser mellom 
de forskjellige områdene.  
 
Eksisterende Rema 1000 bygg sammen Kystverket sitt bygg vil kunne gå inn ny 
sammenheng – arkitektonisk og romlig – med utbygging av Barbubukt. Denne nye 
situasjon og en bygningsmessig opprusting vil kunne bidra til at bygningenes negative 
dominans i området reduseres vesentlig. 
 
 
Område 7 Kuviga/Fluet 
Det er vist blandet formål med noe bevaring, bolig, kontor, verksted og småbåthavn. Det 
er positivt at de to restene av gammel trehusbebyggelse i området blir vernet. Disse 
danner en motvekt til den ellers rotete strukturen i området. Tiltakene som beskrives 
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oppfattes som enkelttiltak og ikke som en helhetlig plan. Tiltakene medfører ingen 
strukturendring i området. Tiltaket medfører hverken positive eller negative konsekvenser 
for bymiljø eller landskapsbilde. En utbedring av gangforbindelsen langs veien til området 
er positivt for grøntstruktur. Det er ikke vist en fortsettelse av strandpromenaden 
gjennom dette området. 
 
Oppsummering 
En oppsummering av konsekvensene forteller oss at tiltakene, både innenfor de 
enkelte områdene og de overordnede trekkene, har en positiv konsekvens for 
landskapsbilde/bymiljø og grøntstruktur. 
 
Hovedårsakene til at tiltakene har en positiv konsekvens er at denne utbyggingen får et 
urbant preg og kommer som en naturlig fortsettelse av Arendal sentrum. Det vil være lett 
å lese byens utvikling, der denne utbyggingen legger seg som et nytt lag utenfor eldre 
lag av byen. De overordnede trekkene bidrar til å tydeliggjøre stedets historie og til å 
knytte bydeler og turområder sammen.  
 
For barn og unge vil denne utviklingen være positiv, først og fremst knyttet til de over-
ordnede trekkene som knytter områdene sammen med gangveier. For de områdene som 
omfatter boliger vil det være viktig å få lagt til rette for gode utendørs oppholdsarealer, 
der det også er satt av arealer for barn og unges lek og aktiviteter.  I bymessige strøk 
bør det også settes fokus på barns sikkerhet og det kan være hensiktsmessig å etablere 
skjermede fellesområder for boligbebyggelsen.  Slike områder bør ha tilstrekkelig 
størrelse og arrondering og fremstå som positive oppholdssoner med gode lys- og 
solforhold. Der oppholdsarealer ikke legges på bakkeplan må de utformes slik at det gis 
tilstrekkelig sikkerhet mot fallulykker. Sikring av slike arealer gjøres i plan- og byggesak. 
 
Transformering av havneområder fra industri og havnevirksomhet til 
bolig/kontor/kultur/forretning har pågått i flere byer i den vestlige verden de 
siste årene. Mange havnebyer har vendt utviklingen sin innover i landet fremfor 
langs vannet. Dagens havnevirksomhet har en industriell karakter som 
vanskelig lar seg forene med de ovennevnte formål. Ved å ta i bruk havne-
områdene blir dette igjen en vital og viktig del av byen. Byens historie knyttet til 
sjøen og sjøfart blir mer synlig i det daglige bybildet.  
 

4.2.4. Avbøtende tiltak 
Under flere av konsekvensvurderingene er det gjort forutsetninger knyttet til struktur og 
volum på bygningene. Det må derfor gjøres oppmerksom på at det er vanskelig å gjøre 
korrekte vurderinger uten å ha et visuelt grunnlag å vurdere. Et avbøtende tiltak knyttet 
til dette vil være å utføre nye vurderinger når konkrete byggeprosjekter foreligger 
gjennom behandlingen av reguleringsplaner for delområdene. 
 
Ved regulering av Barbubukt vil en måtte ta stilling til hvordan Rema 1000/Kystverkets 
bygg skal inngå i ny sammenheng og hvilke avbøtende tiltak det da legges opp til. Det 
kan også vurderes å erstatte bygningen med en eller flere mindre enheter som kan danne 
en mykere overgang til småskalabebyggelsen. 
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4.3 STØY- OG LUFTFORURENSING 

4.3.1. Innledning 
På dette planstadiet er det ikke foretatt registreringer og beregninger som tallfester 
konsekvenser mht støy og utslipp til luft. Årsaken til dette er at arealbruken foreløpig 
ikke er tilstrekkelig avklart og konkretisert til at det gir grunnlag for slike beregninger 
 
Det er derfor i denne omgang kun gitt en verbal omtale av disse temaene. 
 
Arealbruken vil bli mer avklart i reguleringsplanfasen. Da vil det være mulig å beregne 
omfanget av nyskapt trafikk til og fra området mer eksakt og det vil være klarlagt om 
området vil inneholde annen virksomhet som kan ha konsekvenser mht støy og luft.  

4.3.2. Konsekvensvurderinger 
 
Støy 
Den planlagte bruken av området tilsier at det primært vil være økt trafikk som vil gi 
støymessige konsekvenser av utbyggingen. I kapittel om vei/trafikk er det redegjort for 
hvor stor trafikkøkning man kan forvente på Rv 410 og på Kystveien sør for 
rundkjøringen i Barbubukt.  
 
Rv 410 har i dag en trafikkbelastning (14-15.000 kjøretøyer/døgn) som tilsier at 
støybelastningen på nærliggende boligbebyggelse overskrider gjeldende normer for 
akseptabelt støynivå på 55 dBA utendørs ved boliger ihht retningslinjer for støy i 
arealplanlegging (T-1442) Det er ikke foretatt støyskjerming langs Rv 410 i dette 
området.  
 
De angitt tallene for framtidig utbygging er kun veiledende på dette stadiet, men de 
tilsier likevel at man kan få en betydelig trafikkøkning på de berørte hovedveiene etter 
hvert som området bygges ut, anslagsvis 40-60 % på Rv 410 og en 3- til 4-dobling på 
Kystveien sør for rundkjøringen.  
 
Støybelastningen beregnes som ekvivalent støynivå (dBA) langs en logaritmisk skala, dvs 
en form for ”gjennomsnittlig” støynivå over en viss tidsperiode. Dette innebærer at 
støynivået ikke øker proporsjonalt med trafikkøkningen. I praksis må det omtrent en 
fordobling av trafikkbelastningen til for at man skal få en hørbar endring av 
støybelastningen.  
 
Det betyr at det i utgangspunktet ikke kan forventes betydelige endringer i 
støybelastningen langs Rv 410. Imidlertid må de stedlige og terrengmessige forholdene 
også tas i betraktning, både når det gjelder støybelastning og vurdering av tiltak for å 
skjerme mot støy. Eksisterende bebyggelse som ligger høyere enn riksveien vil være 
relativt sterkt eksponert for støy.  
 
Langs Kystveien rett sør for rundkjøringen vil som nevnt trafikkbelastningen øke 
betydelig. Men framtidig trafikk vil i hovedsak bestå av lette biler. Dagens virksomhet 
langs kaia innebærer mye tungtrafikk og denne vil bli borte med den nye bruken av 
området. For øvrig er det ikke mye nærliggende boligbebyggelse i dag som vil berørt av 
en endring i støynivået. 
 
Totalt sett er det eksisterende bebyggelse i området rundt rundkjøringen som 
vil bli mest påvirket av de støymessige konsekvensene fordi trafikkøkningen på 
alle tre veiarmer vil påvirke støynivået i dette området. 
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Luft 
I Forurensningsforskriften fastsatt av Miljøverndepartementet angis i §7-6 grenseverdier 
for utslipp av ulike forurensingskomponenter til luft. 
 
Mange forhold er avgjørende for om grenseverdiene overskrides, først og fremst 
trafikkmengder, sammensetning av trafikken, lokale klimatiske og topografiske forhold, 
bebyggelse etc. Generelt sett skal det mye til for at grenseverdiene overskrides langs 
veier utenom bysentra i Norge. 
 
Utslipp til luft må vurderes mer konkret i reguleringsplanfasen når 
trafikkmengder og trafikkmessige konsekvenser er nærmere avklart. 

4.3.3. Avbøtende tiltak 
 
Støy 
Som nevnt er det mye som tyder på at eksisterende bebyggelse langs Rv 410 allerede i 
dag er utsatt for støy over gjeldende grenseverdier for akseptabelt støynivå . Hvorvidt 
den planlagte utbyggingen ved Barbu skal være utløsende for iverksetting av avbøtende 
tiltak må avklares med de berørte myndigheter (Statens veivesen, Fylkesmannen og 
SFT).  
 
Det må i alle fall gjennomføres tiltak som gjør at ny bebyggelse som planlegges 
i området får en støybelastning som tilfredsstiller støynormene. 
 
Avbøtende tiltak vil kunne være støyskjerming langs Rv 410 og Kystveien og/eller lokale 
støytiltak ved/på bygninger. Lokale tiltak vil dreie seg om støyskjermer rundt utendørs 
oppholdsarealer ved boliger eller tiltak på bygningsfasadene (vinduer, ventiler, kledning).  
 
Der boliger ligger høyere enn riksveien vil støyskjermer langs denne ha liten effekt. Da vil 
lokale tiltak på eller ved boligen være mer aktuelle. 
 
Luft 
Det er begrensede muligheter for å iverksette lokale avbøtende tiltak dersom 
grenseverdier for utslipp til luft overskrides.  
 
Det foreslås at dette temaet vurderes nærmere når mer konkrete utredninger vedrørende 
utslipp til luft utføres i reguleringsplanfasen. 
  

4.4 VEISYSTEM OG TRAFIKK  

4.4.1. Innledning 
I denne temautredningen omtales konsekvenser for veisystem og trafikk. 
 
Temautredningen beskriver på et relativt grovt nivå hvilke endringer i trafikksituasjonen i 
området som kan forventes som følge av den planlagte utbyggingen, og hvilke avbøtende 
tiltak som bør iverksettes i forbindelse med utbyggingen. 
 
Det er en grunnleggende forutsetning at dagens hovedveisystem, dvs Rv 410, gjennom 
området i hovedsak skal opprettholdes som i dag. For å tilpasse veisystemet til 
utbyggingsplanene vil det derfor primært være snakk om endringer i kryssplassering og –
utforming, valg av atkomstløsninger for de ulike delområdene samt tilrettelegging for 
busstrafikk og gang-/ sykkeltrafikk gjennom området.  
 
Statens vegvesens høringsutgave av håndbok 017 Veg- og gateutforming samt andre av 
vegvesenets veiledere og retningslinjer er lagt til grunn for vurdering av veisystemet. 
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4.4.2. Generelt 
Det vises til den generelle beskrivelsen av dagens bruk av området.  
 
Dagens rundkjøring på Rv 410 ved Barbu er bokstavelig talt et knutepunkt i dagens 
veisystem i området. Bortsett fra atkomsten til områdene nord for rundkjøringen 
(Hulveien) og til Fluet/Kuviga har de aktuelle utbyggingsområdene atkomst til 
hovedveisystemet via Kystveien sør for rundkjøringen (arm av Rv 410). Denne veiarmen 
ender som blindvei ved Langbryggen i sør, dvs at det ikke er kjøreatkomst fra 
Langbryggen inn til sentrum langs Pollen. De to viktigste kryssene på denne delen av 
Kystveien er atkomsten til Barbuområdet sørøst for rundkjøringen samt krysset med 
Skytebaneveien ved Dauholla noe lenger sør. 
 
I følge data fra Statens vegvesen er dagens trafikkbelastning (ÅDT) på de tre veiarmene 
til rundkjøringen: 

- Ca 15.000 kjøretøyer/døgn fra nord (Rv 410 Møllebakken) 
- Ca 14.000 kjøretøyer/døgn fra øst (Rv 410 Kystveien) 
- Ca 2.500 kjøretøyer/døgn fra sør (arm av Rv 410 Kystveien) 

 
Trafikken øst-vest på R 410 Møllebakken/ Kystveien er dominerende. Dette gjenspeiles 
også i dagens utforming av rundkjøringen som er tilpasset en denne øst-vest-trafikken. 
 
For øvrig innebærer trafikktallet på søndre arm av Kystveien at dagens virksomhet i 
områdene sør for rundkjøringen (inkl virksomheter som ligger langs Skytebaneveien) 
skaper en trafikkmengde på 2500 kjøretøyer/døgn i gjennomsnitt. 
Dette tallet stemmer godt overens med en beregnet trafikkproduksjon ut fra dagens 
virksomhet i området. 
 
Det er i dag ensidig gang-/sykkelvei eller fortau langs Rv 410 mot nord og øst samt på 
første del av Kystveien mot sør. Det finnes ikke noe sammenhengende tilbud for gående 
og syklende gjennom hele området. Disse trafikantene er i dag henvist til å benytte 
kjørebanen og andre felles trafikkarealer for å ferdes gjennom området. 
 
For øvrig er store deler av dagens arealer benyttet til parkering, spesielt nordvest for 
rundkjøringen (NSB, 52 plasser), på den åpne plassen øst for rundkjøringen (172 plasser) 
og langs vestsiden av Kystveien i sør samt langs Langbryggen (i alt ca 65 plasser). 
 
Busser i rute går kun langs Rv 410 øst-vest, ikke søndre arm av Kystveien. Det er en 
bussholdeplass på Rv 410 for østgående busstrafikk vest for rundkjøringen, og en for 
vestgående trafikk øst for rundkjøringen. 
 
Med en trafikkbelastning på 14-15.000 kjøretøyer/døgn er Rv 410 sterkt trafikkert og bør 
på litt sikt utvides til firefeltsvei. Det er imidlertid ikke utsikter til vesentlig 
standardheving på Rv 410 i nærmeste framtid. Kommunedelplanen må derfor baseres på 
at dagens Rv 410 stort sett beholdes uendret, i alle fall som tofeltsvei. 
 
Av hensyn til trafikkavvikling og trafikksikkerhet må det dessuten settes som en 
forutsetning at det ikke åpnes for direkte atkomst til Rv 410 fra noen av de aktuelle 
utbyggingsområdene, unntatt for Fluet som beholder dagens atkomst fra Rv 410. Det 
innebærer at alle øvrige områder sør for Rv 410 må få atkomst via Kystveien sør for 
rundkjøringen som i dag. 
 
Skytebaneveiens tilknytning til Kystveien forutsettes beholdt som i dag da en eventuell 
omlegging ville få store konsekvenser, ikke minst mht kostnader og arealinngrep. 
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4.4.3. Konsekvensvurderinger 
Innledningsvis presiseres at temaet trafikk ikke er egnet for verdisetting og skalering av 
konsekvenser på samme måte som en del andre tema. Det er derfor lagt mest vekt på å 
beskrive endringer i trafikksituasjonen som følge av den planlagte utbyggingen, 
sammenlignet med dagens situasjon. Under avbøtende tiltak nedenfor er det deretter 
beskrevet et forslag til prinsipiell utforming av veisystemet som anbefales lagt til grunn 
for påfølgende detaljplanlegging. 
 
Nyskapt trafikk 
Arealbruken i de enkelte delområder er ikke fastlagt i detalj når det gjelder antall m² og 
fordeling på ulike formål. Som et utgangspunkt for å beregne nyskapt i området er det 
tatt utgangspunkt i et samlet totalareal på 70.000 m². 
 
Dette totalarealet er antatt inndelt som følger: 

- Forretninger:  10.000 m² 
- Kontor:  35.000 m² 
- Læringssenter: 10.000 m² 
- Hotell:  10.000 m² 
- Boliger:     5.000 m² 

 
Trafikkmengden disse arealene skaper er svært avhengig av flere forhold, bl.a. hva slags 
forretninger som vil bli etablert (detaljhandel/dagligvare skaper mest trafikk), hvor 
mange besøkende/elever som kan forventes ved læringssenteret og om det er 
publikumsrettede kontorarbeidsplasser som blir etablert i området (kontorer med mange 
besøkende skaper mer trafikk enn rene kontorarbeidsplasser uten besøk). 
 
Ut fra normtall for trafikkproduksjon pr 100 m² gulvareal kan det antas at 
utbyggingsområdene ferdig utbygd vil skape en trafikk i størrelsesorden 8-10.000 
kjøretøyer/døgn. Dette kommer i tillegg til trafikken til/fra dagens virksomheter langs 
Skydebaneveien (idrettsplass, Granehallen idrettshall,  Voksenopplæringen, videregående 
skole etc) som vil bli beholdt som i dag og som skaper en trafikk på 6-800 
kjøretøyer/døgn. 
 
Dette betyr at Kystveien like sør for rundkjøringen vil få en trafikkbelastning i området 9-
11.000 kjøretøyer/døgn, dvs en økning på 6.500-8.500 kjøretøyer/døgn i forhold til 
dagens situasjon. 
 
Den nyskapte trafikken til/fra Fluet/Kuviga vil primært være knyttet til planlagte boliger 
på totalt ca 11.000 m². Dette vil skape en trafikk på ca 300-400 kjøretøyer/døgn, dvs 
betydelig mindre trafikkmengder enn til/fra de øvrige områdene. 
 
Framtidig trafikkbelastning 
Planprogrammet foreskriver at trafikksituasjonen skal vurderes i 2016, dvs 10 år fram i 
tid. 
 
I henhold til gjeldende trafikkprognoser for Statens vegvesen (jfr Nasjonal transportplan) 
antas riksvegtrafikken generelt i Aust-Agder å vokse med gjennomsnittlig 1,1 % pr år fra 
2006 til 2016. Dersom man antar at trafikken til/fra områdene sør for rundkjøringen 
fordeler seg med 70 % mot vest (Rv 410 Møllebakken) og 30 % mot øst (Rv 410 
Kystveien) får man følgende trafikkbelastning på veiarmene til rundkjøringen, forutsatt at 
alle områder er ferdig utbygd (omtrentlige tall): 
 
• Rv 410 vest (Møllebakken)  

23-25.000 kjøretøyer/døgn 
 

• Rv 410 øst (Kystveien): 
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 18-20.000 kjøretøyer/døgn 
 
• Arm Rv 410 sør (Kystveien):  
 9-11.000 kjøretøyer/døgn 
 
Dette innebærer en sterk trafikkøkning på Rv 410 generelt og i rundkjøringen spesielt. 
Behovet for ny riksveitrasé lenger inne forsterkes. 
 
Endringene i trafikkbelastning på hovedveien fra 2006 til 2016 er også illustrert i figur 
4.14. 
 
Trafikkbelastningen i området kan reduseres gjennom tilrettelegging for gode 
kollektivtilbud både langs eksisterende veinett/kollektivakser og ved moderne ferjer-
fjordbuss fra Hisøya og Tromøya. Samlokaliseringen av arbeidsplasser og boligområder 
vil sammen med Barbuområdets beliggenhet nær bysentrum redusere behovet for bruk 
av privatbil. 
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Figur 4.14: Endring i trafikkbelastning 
 

4.4.4. Avbøtende tiltak, nytt veisystem 
Planforslaget viser nytt veisystem som foreslås lagt til grunn. Rent generelt foreslås 
veisystemet gitt en bymessig utforming.  
 
Rv 410 Møllebakken/Kystveien øst-vest 
Rv 410 og rundkjøringen ved Barbu beholdes i prinsippet som i dag. Selv om Rv 410 
beholdes som gjennomgående tofeltsvei øst-vest, må rundkjøringen tilpasses den økte 
trafikken. Ytre diameter økes til minimum 35 meter og alle tre tilfarter inn mot 
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rundkjøringen bør få to felt. Detaljutformingen av rundkjøringen må skje i 
reguleringsfasen. 
 
Det bør vurderes mindre tiltak langs Rv 410 som bidrar til å opprettholde størst mulig 
kapasitet på tofeltsveien. Bl.a. bør det etableres venstresvingefelt for trafikk østfra inn til 
Fluet/Kuviga. 
 
Kystveien sør for rundkjøringen 
På strekningen fra rundkjøringen til kryss med atkomstveien til område 6 i Barbubukta 
foreslås Kystveien bygd med ett sørgående og to nordgående kjørefelt. Det bør anlegges 
venstresvingefelt for trafikk fra nord og inn til område 6. Dette forutsettes lagt inn i 
reguleringsplan for område 6 evt område 5.  
 
Videre sørover opprettholdes Kystveien som tofeltsvei. 
 
Atkomstveier 
Atkomstveien til Barbubukt er tilknyttet Kystveien ca 40 meter sør for rundkjøringen. 
Dette må anses som en minimum avstand. 
 
Avkjørselen til eksisterende bebyggelse vest for Kystveien (område B1) flyttes noe 
sørover. Kjøreatkomsten til hotellet øst for Kystveien bør legges sør for avkjørselen til 
område B1. 
 
Skytebaneveien og krysset med Kystveien beholdes som nevnt som i dag. 
 
Sør for Skytebaneveien etableres atkomst til P-anlegg i fjell. 
 
Atkomstveien til Fluet/Kuviga opprettholdes som i dag, men med venstresvingefelt på Rv 
410 for trafikk østfra. 
 
Tilrettelegging for fotgjengere og syklister 
Det etableres et gjennomgående gang-/ sykkelveisystem langs kaifronten fra 
Langbryggen til Barbu. Gang-/sykkelveien må få en tydelig videreføring østover gjennom 
Barbuområdet til eksisterende gang-/sykkelvei langs Rv 410 mot Fluet/Kuviga. 
 
Det bygges ei egen gang-/sykkelbru ytterst i ”nye” Barbubukt over utløpet av elva. 
Videre bygges gangvei på begge sider av elva/bukta opp til Rv 410.  
 
Det kan ikke anbefales at gang-/ sykkelveien krysser Rv 410 i plan (gangfelt) øst for 
rundkjøringen. For å få til kryssing under Rv 410 må rundkjøringen og Rv 410 heves noe 
i forhold til i dagens nivå (på kote 3 meter). Dette må vurderes mer i detalj i 
reguleringsplan og planlegninger for veg og undergang. Det må i reguleringsplanen for 
område 6 vurderes om en overgang over RV 410 er en bedre løsning. 
 
Gang og sykkelveien/turveien foreslås ført oppover på østsiden av Barbuvassdraget. 
Traseen kan anlegges under rundkjøringen på toppen av Møllebakken/NSB-stasjonen. 
Her er det mulig å anlegge traseen ved å flytte/legge om endespor på jernbanen.  
Videre oppover Barbudalen følger gang/sykkelveien sammen trase som i 
kommunedelplanen fra 2003.  
 
Det bør etableres tosidig fortau langs Kystveien sør for rundkjøringen og langs 
atkomstveien inn til delområde 6 Barbubukt. 
 
Kollektivtrafikk 
Dagens rutebusser langs Rv 410 gir et bra busstilbud til nordre deler av utbyggings-
området, dvs Barbubukt, hotellområdet og Fluet/ Kuviga. Ulempen er at man må krysse 
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Rv 410 for å få atkomst til vestgående busser.  
 
Etter hvert som trafikken øker bør det vurderes muligheter for å etablere en planskilt 
forgjengerkryssing av Rv 410 ved Barbubukt. Slik planfri kryssing  kan kombineres med 
en kryssing under Rv 410 langs elva som omtalt ovenfor, men med en slik plassering vil 
undergangen neppe bli brukt av mange bussreisende. En planskilt kryssing lenger øst bør 
derfor vurderes i reguleringsplanarbeidet. 
 
For å få et bedre kollektivtilbud til utbyggingsområdene i Dauholla og på Tollbodkaia 
(Kunnskapshavna) bør bybussene svinge av i rundkjøringen og kjøre ned mot 
Langbryggen der det i så fall må etableres en snuplass for buss. En slik forbedring i 
tilbudet før de søndre områdene må veies opp mot ulempen med at bussene må svinge 
av fra Rv 410 og bruke lenger tid på rutene. 
 
Parkering 
Parkeringsbehovet i områdene Barbubukt og Fluet/Kuviga er forutsatt dekket innenfor 
disse områdene. Det er kommuneplanen fra 2003 foreslått et mulig tunnelpåhogg i fjellet 
under Lykkenborgsveien. Det vil innebære at atkomsten fra Barbubukta må gå under 
Kystveien. Dette er også vist i foreliggende planforslag. Anlegget vil ligge utenfor 
planområdet. Det er også vist et mulig påslag til et anlegg i fjellet vest for Møllebakken. 
 
Parkeringsbehovet for alle områder vest og sør for Barbubukta ut til Langbryggen er 
forutsatt dekket av det planlagte P-anlegget i fjellet under Nesheia vest for Kystveien. 
Det er ikke forutsatt P-plasser langs Kystveien og Langbryggen som i dag. 
Parkeringsanlegget i Nesheia vil primært dekke behovet for delområdene 2 og 5. Det kan 
også gis atkomst fra delområde 3 og 4.     
 
Som nevnt er ikke arealdisponeringen på de ulike områdene endelig fastlagt. Det er 
derfor ikke grunnlag for å fastlegge et eksakt behov for P-plasser.  
 
Et P-anlegg i fjell vil imidlertid kunne ha stor kapasitet og kan tilpasses det behovet som 
etter hvert avtegner seg. Anlegget foreslås bygd på tilsvarende konsept som eksisterende 
fjellanlegg i Arendal. Planforslaget illustrerer to parallelle fjellhaller som begge har to plan 
og som kobles sammen med tverrslag. Dette gir en fleksibel løsning som kan bygges ut 
etter behov, forutsatt god nok fjellkvalitet. Hver av hallene i planforslaget har en 
kapasitet på 500 biler, dvs totalt 1000 biler.  
 
Tilrettelegging for sjøverts trafikk 
Det legges opp til sjøverts forbindelse til Kunnskapshavna fra både Tromøya og Hisøya.  
Dette vil kunne redusere bruk av privatbil til arbeidsplassene som etableres i Kunnskaps-
havna. Dette er en kvalitet som en bør kunne spille på i markedsføringen av området.  
Aktuell kai for en fjordbuss er Langbrygga foran Grandgården og/eller Barbubukt/ 
hotellområdet. Dette forutsettes nærmere avklart i reguleringsplan for delområde 1, 5 og 
6. 
  
All sjøverts nyttetrafikk, f eks fiskebåter til fiskemottaket, vil bli henvist til kaianlegget i 
Barbubukt. Dette vil i hovedsak dreie seg om mindre nyttetransport som taxibåter etc. 
Atkomsten til dette kaianlegget blir via atkomstveien til Barbuområdet. 
 

4.5 FORURENSINGER I GRUNNEN  

4.5.1. Innledning 
Opplysninger er hentet fra SFTs database over områder/eiendommer med forurenset 
grunn og fra rapport for sedimentundersøkelser med tiltaksplan for forurensede 
sedimenter fase 1 og 2 utarbeidet av NIVA (NIVA rapport – 4744-2003 og 5118-2005). 
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Rapportene er utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust-Agder.  
Det er også benyttet opplysninger om tidligere virksomheter i planområdet som kan ha 
medført forurensing av grunnen. Oversikt over tidligere virksomheter er vist i NIVA 
rapport 4232-2000.  

4.5.2. Generelt 
Forurenset grunn 
To områder i Barbu er registrert i SFTs database over forurenset grunn. Begge områdene 
har påvirkningsgrad 1, lavest påvirkning. Ingen av arealene er i konflikt med områder for 
utbygging i kommunedelplanen.  
 
I områdene der det foreslåes utbygging er det ikke kjente forurensinger, men det 
foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte dette. Oversikten over tidligere 
virksomheter i området tilsier at disse kan ha medført forurensinger. I tillegg er det gjort 
utfyllinger bl a i Barbubukt. Opplysninger tilsier at dette er gjennomført med ”rene” 
steinmasser, men heller ikke dette kan dokumenteres. Evt forurensning fra Barbuelva er 
ikke kjent.  
 
Sedimenter 
Undersøkelsene av sedimenter påviser høye konsentrasjoner av miljøgifter i sjøområdene 
rundt Arendal sentrum. Det er utstedt kostholdsråd for området. Rapporten deler opp 
områder rundt Arendal sentrum og Barbubukt ligger innenfor den østre delen. Dette 
området er klassifisert om risikoområde for human og økologisk risiko. Det er påvist 
spesielt høye verdier av TBT og PAH.  
 
Rapporten fra NIVA foreslår tiltak ift de forurensede sedimentene. Det anbefales at det 
gjennomføres kildekontroll i hele det undersøkte område for å verifisere kilder til 
forurensingen. Andre foreslåtte tiltak i den østre delen av området er tildekking med rene 
masser.   

4.5.3. Anbefalinger  
Det anbefales at det i områder som skal bygges ut gjennomføres nærmere undersøkelser 
av forurensede masser. Tillatelse til utbygging bør skje med bakgrunn i dokumentasjon 
på forurensingsfrie masser eller evt godkjent tiltaksplaner for arbeidene jfr forurensings-
loven § 7.  
 
Kommunedelplanen åpner for utbygging utover dagens kaikant.  Arbeid som påvirker 
sedimentene kan medføre spredning av forurensing. Evt utfylling eller pæling vil være en 
teknisk vurdering, med pæling anbefales. Ved slike arbeider må det dokumenteres at det 
ikke foreligger fare for forurensing som følge av graving i løsmasser og utfylling i sjøen jfr 
Pbl §§ 68 og 94 eller det må foreligge godkjent tiltaksplan for arbeidene før arbeidene 
settes i gang, jfr forurensingsloven § 7. Evt behov for nærmere undersøkelser av 
sedimentene må avklares i denne fasen. Dersom det skal fylles ut i sjøen i områdene vil 
det bli stilt krav til utslippstillatelse, jfr forurensingsloven § 11. 
 
Dersom det ikke er gjennomfør kildesøk i aktuelle byggeområder før byggingen tar til bør 
behovet for slike undersøkelser avklares med Fylkesmannens miljøvernavdeling. Dette 
gjelder spesielt ift PCB innhold i betongkonstruksjoner osv som skal fjernes eller benyttes 
som fundament. 
 

4.6 KULTURMINNER/KULTURMILJØ 

4.6.1. Kulturminner på land 
Store deler av den gamle bebyggelsen øst for Barbuelva er regulert til antikvarisk 
spesialområde gjennom 2 ulike reguleringsplaner.  Reguleringsplan for Barbu 
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(vedtatt i 1989) og Reguleringsplan Gjerløws Minde (vedtatt i 1995). Disse planene 
ligger utenfor kommunedelplanens avgrensing. 

 
Bygninger av antikvarisk interesse innenfor planområdet er registrert i 
Kommunedelplan for sikring og videreutvikling av bevaringsverdige bygningsmiljø 
og områdende rundt (2003). Planen er vist i figur 4.15. Denne planen har en 
underdeling med geografiske områder som omfatter disse bygningene: 

- 42. Fluet (Kystveien 54)  
- 43. Barbu/Barbudalen (Kystveien 7, 34 og 36) 

Sikring av bygningene må vurderes ved utarbeiding av reguleringsplan. 
 
Tollbodbygningen (tegnet av Arnstein Arneberg) i byggeområde 2 er registrert som 
andre bygg i nevnte kommunedelplan. Det er ikke forutsatt at denne bevares. 

 
Figur 4.15: Verneverdig bebyggelse kartlagt i bevaringsplan.  
 
 



  

  
 
Kommunedelplan med Konsekvensutredning, Barbu i Arendal 

46

 
 
4.7.2 Kulturminner i sjø 
Norsk Sjøfartsmuseum har i brev datert 24.10.06 orientert kommunen om at det ikke 
lenger stilles krav til marinarkeologisk undersøkelse av havbunnen innen planområdet. 
Etter en samlet vurdering anser Sjøfartsmuseet at det ikke vil være hensiktsmessig bruk 
av ressurser å gjennomføre en marinarkeologisk befaring på ovennevnte lokalitet. 
 
De siste årene er det gjennomført marinarkeologiske befaringer i områder ved Arendal 
sentrum og rundt området som vil omfattes av kommunedelplanen for Barbu. Det er ikke 
påtruffet kulturhistorisk materiale vernet etter Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 
50. Sett i lys av dette er potensialet for å påtreffe kulturminner under vann også i 
området som omfattes av kommunedelplanen redusert. Ved de tidligere befaringene har 
en dessuten erfart at store deler av sjøbunnen utenfor Arendal sentrum er tildekket av 
svært tykke lag med slam, noe som i stor grad vanskeliggjør visuell inspeksjon av 
bunnoverflaten i det aktuelle området. 
 

4.7 NATURMILØ 

4.7.1. Innledning 
Vurderinger er gjort ut fra eksisterende opplysninger. De elementene som primært er 
vurdert er Barbuelva og Barbudalen med vegetasjon og marine områder der planen 
grenser mot sjø.  
 
Barbuelva er en del av Barbuvassdraget. Vassdraget inngår i kommunens hovedplan, 
Miljømål for vannforekomstene i Arendal.  Her er det gjort en oversikt over vannkvalitet i 
kommunen og foreslått tiltak for å bedre denne. Det er gjort flere undersøkelser av 
biologiske forhold og vannkvalitet i Barbuvassdraget. Den siste er utført i 2005 av 
AnalyCen AS. Barbuelva er registrert som en viktig sjøørretbekk.  
 
Kantsonen mot sjø innenfor planområdet er preget av steinfyllinger og bunnforholdene er 
preget av utfyllinger med mer. Slike områder har begrenset betydning for det marine 
naturmiljøet. Det er ingen kjente opplysninger om spesielle marinbiologiske forekomster 
innenfor planområdet. På grunnlag av dette er det ikke gjort nærmere vurderinger av 
marinbiologiske forhold.  

4.7.2. Generelt 
Barbuelva går stedvis i kulvert og er lagt i rør fra parkeringsplassen nord for 
rundkjøringen i Barbubukt og ut gjennom fylling i sjøen. Fra jernbanestasjonen til Holthes 
fabrikker er elva kanalisert.  Videre oppover ligger Arendals gamle kraftstasjon (ikke i 
drift) og et vaskeri.  Øverst ved utløpet av Langsæ ligger en dam og foss (ca. 5 meter).  
I tørre perioder blir vannet i elva tilført bunnvann fra Langsæ gjennom et hevertsystem.  
Dette er gjort for å hindre oksygenmangel i bunnvannet i Langsæ.  
 
De åpne elvestrekningene er smale, men har til dels frodig kantvegetasjon preget av en 
rekke lauvtreslag og til dels rik flora og fauna. Slike overgangssoner mellom 
biotopelementer er ofte artsrike. Områdene langs Barbuelva tilfredsstiller habitatkrav til 
en rekke arter som er knyttet til vannmiljøer og edellauvskogsområder. 
 
Vannmiljøet i elva er klassifisert ihht SFTs klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann. I 
forhold til pH og tarmbakterier har elva tilstandsklasse meget god og god. Mht 
næringssalter er elva klassifisert som dårlig. Dette skyldes først og fremst meget høyt 
innhold av nitrogen som har resultert i reduksjoner i bunndyrfaunaen. Tiltak for å bedre 
vannkvaliteten i elva følges opp gjennom Hovedplan for vannforekomstene i Arendal. Et 
viktig tiltak er sanering av avløp. 
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Forekomst av sjøørret i Barbuelva gir vassdraget økt naturverdi og potensiale for 
friluftsliv og fiske. Et stengsel hindrer imidlertid fisken i videre oppgang til Langsæ og 
Barbuvassdraget.  

4.7.3. Konsekvensvurdering 
Den viktigste virkningen av planforslaget på Barbuelva er gjenåpning av utløpet i 
Barbubukt. Tiltak skal gjøres på grunnlag av vedtatt flerbruksplan. I rammetillatelse skal 
det beskrives hvordan gjenåpningen tenkes utført, mht eksakt bredde, detaljert løp, 
kantsetting osv. Gjenåpningen skal utføres ihht en rammetillatelse med beskrivelser av 
eksakt bredde, detaljert løp, kantsetting osv. Det er viktig at disse tiltakene 
gjennomføres slik at en får tilbake elvas naturmiljø.  
 
Retningen på utløpet av elva vil endres noe slik planen er foreslått. Det er ikke ventet at 
denne endringen vil ha betydning for det marine miljøet ved utløpet av elva. Dersom 
vannkvaliteten i elva bedres vil dette generelt også være positivt. Elva fører med seg små 
mengder partikler. Endringer i vannstrømmer og sedimentasjon ved utløpet anses ikke å  
være noe problem.  
  
Oppgang av sjøørret er betinget i en ferskvannstrøm som treffer de marine 
vannmassene. Retningen på ferskvannstrømmen er ikke avgjørende for at sjøørreten skal 
søke opp i elva. Gjenåpningen av utløpet er svært positivt for oppgang av sjøørret. 
Dammen ved utløpet av Langsæ sperrer fisken fra videre oppgang i Barbuvassdraget.  
 
Det er virksomheter og utbygging utenfor planområdet som primært påvirker vannmiljøet 
i Barbuvassdraget. Videre tiltak for å bedre vannkvaliteten gjennomføres ihht hovedplan 
for vassdrag. En bedring av vannkvaliteten vil også gi positiv effekter for det marine 
miljøet i Barbubukta der det også forutsettes anlagt badeplasser mm.  
 
Planens innvirkning på naturmiljøet vurderes som positivt dersom de foreslåtte 
tiltak følges opp.  
 
Det anbefales at kommunedelplanen følges opp med en flerbruksplan for skjøtsel og 
tilrettelegging av natur og kulturverdier langs Barbuvassdraget. En slik oppfølging vil 
også kunne inkludere vassdraget som et viktig element i hovedgrøntdraget som knytter 
sjøen mot turområder og innland. Planen kan følge opp tiltak i hovedplan for vassdrag og 
den bør inneholde konkrete biotopforbedrende tiltak herunder tilrettelegging for oppgang 
av sjøørret til Langsævannet.  

4.8 TILGJENGELIGHET FOR ALLE 
Planen åpner opp for nye arealer ved sjøen for allmennheten og sørger for et sammen-
hengende nettverk av gang og sykkelveier, strandpromenader og turstier. I de nye 
byggeområdene skal det legges til rette for å oppnå gjengelighet for alle. Dette ivaretas 
på detaljnivå i regulerings- og byggesaker, bl.a. ved oppfølging av byggeforskriftenes 
bestemmelser. I kommunedelplanen er dette fulgt opp i retningslinjene. 
 
Høydeforskjellen mellom arealene ved Barbukta og de omkringliggende områder, samt 
opp Barbudalen vil fortsatt være en utfordring i forhold til dette f eks ved bruk av rollestol 
mm. 
 

4.9 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 
 
På kommuneplannivå utarbeides risiko og sårbarhetsanalyser som grunnlag for 
beredskapsplanlegging. Dette skal utarbeides som tema for hele kommunen i 
kommuneplanens slik at oversiktsplanleggingen omfatter hele kommunens krise- og 
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beredskapsplaner.  
 
ROS analyser skal også benyttes på et er detaljert planleggingsnivå for å unngå at det 
bygges inn unødig risiko i samfunnet. For områdene som omfattes av kommunedelplanen 
forutettes det at slike ROS analyser gjennomføres ved utarbeidelse av reguleringsplaner 
for de enkelte områdene. De enkelte fare- og usikkerhetsmomentene vil da være lettere 
å identifisere. I dette ligger at også risiko for flom og ekstrem springflo vurderes. I 
retningslinjene for planområde tas med at laveste cotehøyde for gulv i nye bygninger skal 
ligge på 2,40. 
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4.10 OPPSUMMERING KONSEKVENSER 

Utredningstema Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

Avbøtende 
tiltak 

Nærings- 
utvikling og 
sysselsetting 

Styrker rollen som fylkeshovedstad og 
regionsenter 
Styrker status som kunnskapsbyen  
Styrker sentrum for  
reiseliv og som attraktivt bo og 
arbeidssted 
 
Mulighet for Sysselsettingsøkning på ca 
10 % 

Positiv 
konsekvens 

Ikke nødvendig 

Bymiljø, landskap 
og grøntstruktur 
 
 
 

Barbuelva får tilbake sin sentrale verdi i 
området  
Barbu sin historiske forankring mot elva 
og sjøen gjenskapes 
Dårlig utnyttede og estetisk ”stygge” 
havneområder transformeres til et 
attraktive byutviklingsområder 
Knytter sammen bydeler og turområder.  
God tilpasning til strukturer og 
landskapstrekk  

Positiv 
konsekvens 
 

Ikke relevant 
 
 
 

Støy- og 
 luftforurensing 
 
 
 

Ikke betydelige endringer i eksisterende 
støybelastning.  
Til dels stor støybelastning i dag 
Eks boliger ved rundkjøring og langs 
Kystveien mest utsatt.  
 
Utslipp til luft må vurderes nærmere 
Ikke forventet at grenseverdier vil 
overskrides 

Negativ 
konsekvens for 
støy 
 
 
 
 
Ukjent 
konsekvens for 
luftkvalitet.  

Støyskjerming 
påkrevet. Vil 
reduseres ved 
tiltak  
 
 
 

Veisystem og 
trafikk 
 
 

Trafikkskapning 8-10 000 Kjøretøy/døgn 
Stor-trafikkøkning på Rv 410 spesielt og 
fra rundkjøring og ned til Tollbodkaia  
  
 

Nytt vegsystem 
med under-
ganger er positiv 
 
Stor trafikkvekst 
er negativ   
 
 

Bymessig 
utforming og 
tilpasning av 
veisystemet 
Bedre forhold for 
kollektivtrafikk 
Økt p-kapasitet i 
fjell. 
Støyskjerming 

Forurensinger  
i grunnen 
 
 

Ingen kjente forurensinger i grunnen. 
Sterkt forurensede sedimenter i sjøen 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

Oppfølgende 
undersøkelser,  
tiltaksplaner ved 
utfyllinger/ 
peling i sjø og 
ved graving. 
Evt utføre 
kildesøk 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 
 
 

Tollbodbygningen og Jones kran 
forutsettes ikke bevart 
Andre bygninger i bevaringsplan 
bevares. 
Ingen kjente kulturminner i sjø 

Liten negativ 
konsekvens 
 
 

Sikring av 
bygninger 
vurderes i 
reguleringsplan 

Naturmiljø 
 
 

Gjenåpning positivt for oppgang av 
sjøørret og for elvemiljøet 
Planen påvirker vannkvalitet i svært liten 
grad 

Positiv 
konsekvens 
 
 

Oppfølgende 
vassdragsplan 
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5. BESTEMMELSER 

5.1 GENERELT 
Kommunedelplanens arealdel med bestemmelser utgjør til sammen den juridiske delen av 
kommunedelplanen. Kartet viser de arealbrukskategorier som planen fastlegger. 
Bestemmelsene utfyller og utdyper den fastlagte arealbruken.   
 
Bestemmelsene er supplert ved retningslinjer for videre detaljplanlegging. Disse er ikke 
juridisk bindende. 
 

5.2 BESTEMMELSER  
 
Bestemmelsene er gitt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20- 4.  
 
Prinsippet om tilgjengelighet for alle skal være førende i alle plan- og byggesaker 
innenfor planområdet. 
 
 
§1  Planområdet 
 
Bestemmelsene gjelder innenfor planområdet, som er merket med sort stiplet linje på 
det tilhørende plankartet betegnet forslag til kommunedelplan for Barbuområdet datert 
25.01.2007. 
 
 
§2  Plankrav (Pbl § 20- 4, 2. ledd bokstav a) 
 
For alle delområdene nr 1 til og med 6 på plankartet gjelder at arbeid og tiltak som nevnt 
i plan- og bygningslovens § 93, første ledd, a, c, i og j ikke kan finne sted før det 
foreligger reguleringsplan. 
 
Det skal utarbeides støyutredning for alle reguleringsplaner med boligbebyggelse. 
 
For reguleringsplaner med bebyggelse ut i sjø (utover eksisterende kai/fylling) skal det 
foreligge undersøkelser med hensyn til grunnforhold og forurensing. 
 
 
§3  Arealbruksformål 
 
De enkelte arealbruksformål er angitt på plankartet med henvisning til tegnforklaringen.  
 
 
§4  Byggeområder (Pbl § 20-4. 1.ledd nr.1) 
 
For områder som ligger inntil nåværende og fremtidig hovedvegnett skal det i bygge- og 
plansaker redegjøres for mulig arealmessig konflikt, og avbøtende tiltak i forhold til 
trafikk- og miljøbelastning. 
 
I byggeområdene skal det innpasses interne friområder/torg/plasser. Disse skal ligge 
med god tilknytning til det overordnede gang/sykkelveisystem. 
 
4.1  Annet byggeområde – område 1 – GRANDHJØRNET  
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4.1.1 Området kan nyttes til formålene park/torg, parkering, sjø/vann (allmenn 
flerbruk og småbåthavn), og anløp for fjordbuss.  

4.1.2 Parkering kan ikke legges ut over eksisterende kaifront som vist på plankartet. 
4.1.3 Ved regulering skal gang/sykkelvei gjennom området fra/til tilstøtende områder 

ivaretas. 
 
4.2  Annet byggeområde – blandet formål – område 2 – TOLLBODKAIA  
 
4.2.1 Området kan nyttes til formålene kontor, offentlig, allmennyttig og sjø/vann 

(allmenn flerbruk) eller hotell. 
4.2.2 Ved regulering skal gang/sykkelvei og kjørevei gjennom området fra/til 

tilstøtende områder legges som vist på plankartet. 
4.2.3 Bebyggelsen kan helt eller delvis legges over gang/sykkelvei og kjørevei. 
4.2.4 Gang/sykkelveien skal ha minimumsbredde på 4 meter og fri høyde på 4 meter. 
4.2.5 Kjørevei med fortau skal ha minimumsbredde på 12 meter og en fri høyde på 4,7 

meter. 
4.2.6 Reguleringsplan for området skal omfatte parkeringsanlegg i fjell – adkomst og 

plassering av fjellhaller. 
4.2.7 Maksimal byggehøyde er kote 27,6 med nedtrapping til kote 18 mot sjø og mot 

sør. Maksimal utnyttelse er 20 000 m². 
 

 
4.3  Annet byggeområde – blandet formål – område 3 – DAUHOLLA/ 

SKYDEBANEOMRÅDET 
 
4.3.1 Området kan nyttes til formålene kontor, bolig, offentlig, allmennyttig 

friluftsområde. 
4.3.2 Maksimal byggehøyde er på Skydebaneområdet kote 28. Maksimal utnyttelse er 

3500m2. 
4.3.3 Maksimal byggehøyde i Dauholla skal være cote 24. Maksimal utnyttelse er 

12400m2. 
4.3.4 Det skal anlegges grøntområder for allmennheten på tak av nye bygninger 

innenfor området som er skravert annet byggeområde/friluftsområde. 
 
4.4  Annet byggeområde – blandet formål – område 4 – ØST FOR DAUHOLLA 
 
4.4.1 Området kan nyttes til formålene kontor, forretning, bolig, offentlig og 

allmennyttig. 
4.4.2 Det skal etableres gangpassasje langs områdets nordside mellom Kystveien og 

Skytebaneveien. Passasjen skal være åpen for allmennheten.  
4.4.3 Det skal etableres fortau langs områdets vestside. 
4.4.4 Makismal byggehøyde er kote 15 mot Kystvegen og kote 24 mot vegen opp fra 

Dauholla. Maksimal utnyttelse er 10000m2. 
  
4.5  Annet byggeområde – blandet formål – område 5 – HOTELLTOMT 
 
4.5.1 Området kan nyttes til formålene hotell og sjø/vann (allmenn flerbruk og 

småbåthavn), kontor, offentlig og allmennyttig og anløp fjorbuss. 
4.5.2 Maksimal byggehøyde er i hovedsak 4 etasjer (cote 15), men kan punktvis tillates 

inntil cote 26. Maksimalt bruksareal er 10 000 m². 
 
4.6  Annet byggeområde – blandet formål – område 6 – BARBUBUKT 
 
4.6.1 Området kan nyttes til formålene kontor, forretning, bolig, offentlig, allmennyttig, 

friområde og sjø/vann (allmenn flerbruk) og anløp fjordbuss. 
4.6.2 I eksisterende bygning (fiskemottak) tillates i tillegg til overnevnte formål også 
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sjørettet verkstedsvirksomhet og restaurantvirksomhet. 
4.6.3 I søndre del av området kan det anlegges småbåthavn. 
4.6.4 Ved utarbeiding av reguleringsplan skal det avklares adkomst til parkeringsanlegg i 

fjell nord for Kystveien, og planfri kryssing av Kystveien til eksisterende 
bebyggelse. 

4.6.5 Ved utarbeidelse av reguleringsplan fro område 6 skal det kreves avbøtende tiltak 
for eksisterende boenheter som vil bli berørt av støy over grensenivåene som en 
direkte følge av etablering av ny bebyggelse innenfor område 6. 

 
 
4.7  Annet byggeområde – blandet formål – område 7 – KUVIGA – FLUET 
 
4.7.1 Område 7.1 – 7.5 kan nyttes til kontor, forretning, verksted, bolig, offentlig og 

allmennyttig formål. 
4.7.2 Område 7.1 kan i tillegg nyttes til marina. 
4.7.3 Områdene 7.6 og 7.7 skal nyttes til boligformål. 
 
4.8 Industri/lager – område 8 – BARBUDALEN 
 
4.8.1 Området skal benyttes til industri- og lagervirksomhet. 
 
4.9  Boligformål – bevaring – områdene B1 - B3 
 
4.9.1 Områdene skal nyttes til eksisterende formål bolig. 
4.9.2 Ved utarbeiding av reguleringsplan skal bevaringsinteressene avklares. 
 
 
§5 Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag 

Vannareal for allmenn flerbruk 
 
5.1 Sjøområdene skal nyttes til farled, kaier/fortøyning, anløp, småbåtbrygger. 

Havnefogden skal være med i godkjenningsprosessen for alle prosjekter som 
vedrører sjøarealer med tilliggende kai- og landområder. 

5.2 Ved regulering av friområde Fr7 (Kuviga/Fluet) skal tilliggende sjøareal reguleres til 
badestrand og brygge.  

5.3 I Barbudalen fra Barbubukt til Langsævannet tillates ikke tiltak som berører 
vassdraget før det foreligger godkjent flerbruksplan. 

 
§5.2 Småbåthavn 
 
5.2.1 I tilknytning til område 6 Barbubukt og område 1 Grandhjørnet kan det reguleres 

inn småbåthavn.  
5.2.2 I Kuviga skal det anlegges fysisk skille mellom småbåthavn og badeplass.  
 
 
§6 Friområder 
 
6.1 Friområder Fr1 og Fr2 skal inngå reguleringsplan for byggeområde 3. 
6.2 Friområde Fr3 skal inngå i reguleringsplan for byggeområde 5. 
6.3 Friområde Fr4 og Fr5 skal inngå i reguleringsplan for byggeområde 6. 
6.4 Friområde Fr6 skal inngå i reguleringsplan for byggeområde 7.2. 
6.5 Friområde Fr7 skal inngå i reguleringsplan for byggeområdene 7.4 - 7.7. Brygge i 

Fr7 skal være åpne for allmenn ferdsel. 
 
§7 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet 
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7.1 Vegareal 
7.1.1 Detaljutforming av rundkjøring i Barbubukt, Kystveien sørover og avkjørsler skal 

avklares i reguleringsplan.  
7.1.2 Ytre diameter på rundkjøring i Barbubukt økes til minimum 35 meter.  
7.1.3 Alle tre tilfarter inn mot rundkjøringen skal ha to felt. 
7.1.4 Det skal anlegges venstresvingefelt for trafikk fra nord og inn til område 6. 
 
7.2 Gang/sykkelveier og fortau 
 
7.2.1 Ny strandpromenaden fra Pollen skal knyttes sammen med eksisterende 

gang/sykkelvei i østre del av planområdet. 
7.2.2 Det skal etableres fortau på vestsida av byggeområde 4 langs veien opp fra 

Dauholla.  
7.2.3 Det  skal etableres planskilt overgang/undergang på  RV410 i forbindelse med 

utbygging av område 6. 
 
 
7.3 Parkering 

Parkering skal løses i fjellanlegg eller underetasjer/kjelleranlegg. 
 
 
§8 Rekkefølgebestemmelser 
 
8.1 Områdene 2 og 5 med tilhørende gang/sykkelveg kan ikke utbygges før 

havnevirksomheten er flyttet. 
8.2 Område 6 kan ikke utbygges før Linjegodsbygget er flyttet. 
8.3 Ved regulering skal det fastsettes at friområder og parkering skal være opparbeidet 

før brukstillatelse kan gis. 
8.4 Badeplass og brygger i Kuviga (Fr7) skal være etablert før det gis brukstillatelse til 

ny bebyggelse i område 7. 
8.5 I område 4 skal fortau langs tomtas vestside og passasje i nordre del være etablert 

før brukstillatelse for nye bygninger i området gis. 
8.6 Det  skal etableres planskilt overgang/undergang på  RV410 i forbindelse med 

utbygging av område 6 før det gis brukstillatelse for nye boliger. 
 
 
 

5.3 RETNINGSLINJER 
 
1 Generelt 
 
Alle større byggetiltak skal legges inn i 3-D modell for Barbu i forkant av 
politisk/administrativ behandling av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og 
rammesøknader. Det bør legges spesiell vekt på å belyse estetikk, form og volum, samt 
virkning sett fra sjøen og forholdet til bakenforliggende bebyggelse. Utsiktsforhold  bør 
også belyses. 
 
2 Tilgjengelighet for alle 
 
• Minst 50% av nye boliger skal tilrettelegges med tilgjengelighet for alle. 
• Minst 5% av nyanlagte parkeringsplasser skal tilrettelegges og merkes for 

bevegelseshemmede. 
 
3 Byggeområder 
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Ny bebyggelse innenfor kommunedelplanen skal ha cotehøyde på gulv på minimum 2.40. 
Det kan tilrettelegges for kollektivtransportanlegg i forbindelse med buss-eller 
togtransport i område 2, 4 eller 5, gjennomføring av bybane/t-banetrasé  gjennom de 
samme områdene inkl Fr5 og Fr4 skal også være mulig. Dette pkt. 3 innarbeides i alle 
reguleringsplanforslag innenfor disse områdene.  
 
3.1 GRANDHJØRNET – OMRÅDE 1 
 
• Nye aktiviteter i området må bygge opp og forsterke plassens karakter som byrom, 

festplass og overgangssone fra Pollen til den nye bebyggelsen langs 
Strandpromenaden. 

 
3.2 TOLLBODKAIA /DAUHOLLA OMRÅDE – 2, 3 og 4 
• Sentrum skal knyttes sammen med Barbu med en markert, attraktiv strandpromenade. 
• Fjellveggen på Tollbodkaia og Dauholla i stor grad kles med bebyggelse. 
• I bakkant av bebyggelsen kan det etableres fjellanlegg. Det er viktig å avsette 

tilstrekkelig areal til påhugg og ikke etablere anlegg som hindrer fremtidig utvikling. 
• Bebyggelsen mot bryggekanten skal inneholde attraktive funksjoner som henvender 

seg til strandpromenaden og gjør det spennende å bevege seg langs denne. 
• Det skal legges spesiell vekt på å etablere opplevelsespunkter langs strandpromenaden 

som understreker den nye byaksen. 
• Det kan anlegges ny trasé for Skydebaneveien.  
 
3.3 TOLLBODKAIA – OMRÅDE 2 
• Mellom bygningene anlegges offentlig friområde park/torg. 
• Ved regulering skal det avklares muligheten for å legge en gangforbindelse i bakkant. 
 
3.4 DAUHOLLA OG SKYDEBANEOMRÅDET– OMRÅDE 3 
• En offentlig gangforbindelse ut til friområde Fr1 skal ivaretas. 
• Ved regulering skal det avklares mulighet for å legge en forbindelse ned til kaia – 

nedre del som trapp. 
 
3.5 ØST FOR DAUHOLLA – OMRÅDE 4 
• Hoveddel av ny bebyggelse i områdets østre del skal ligge i byggelinje mot Kystveien. 
 
3.6 HOTELLET – OMRÅDE 5 
•  
• Hoveddel av ny bygning skal ligge i byggelinje mot Kystveien. 
 
3.7 BARBUBUKT – OMRÅDE 6 
•  
• Strandpromenaden skal videreføres fra Langbryggen gjennom Dauholla og til gang/- 

sykkelveien ved nåværende Rema-1000 
• Elva skal åpnes helt ut mot sjøen i retning Galtesund 
• I tråd med bebyggelsen i Arendal sentrum bør bebyggelsen etableres med en 

annerledes struktur enn den omkringliggende klyngebebyggelsen. Bygningene bør også 
ha en annen materialbruk enn de omkringliggende. 

• Området skal fremstå med grønne lunger. 
• Bebyggelsen skal etableres slik at det dannes spennende plasser og smug med 

utsikt/forbindelse mot sjøen. 
 
3.8 INTENSJONER FLUET – KUVIGA 
• Maksimalt bruksareal er 10 000 m². 
• Hovedvekten av ny bebyggelse i området skal forbeholdes boliger 
• Flere næringslokaler skal forsøkes lokalisert 
• Eksisterende bedrifters behov skal ivaretas best mulig 
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• Brygger skal etableres foran bebyggelsen og være åpen for allmenn ferdsel 
• Småbåthavna skal opprettholdes 
• Badeplass skal etableres og skal skjermes fra båttrafikken 
 
3.9 FLUET – KUVIGA – BYGGEOMRÅDE 7 
Byggeområde 7.1 
•  
• Bygningene skal gis et maritimt preg. Det kan kreves saltak eller avledede takformer 

av dette.  
• 1. etasje skal gi åpen tilgang til småbåtplasser. Det er ikke tillatt med boligformål i 1. 

etasje. 
• Området kan nyttes til næring, offentlig formål, allmennyttig formål  og boligformål. 

Evnt. verksted eller marina.  
 
Byggeområde 7.2 
• Området kan ikke bygges ut med større mønehøyde enn dagens (januar 2007).  
• Området skal primært nyttes til næringsformål evnt. lettere verksted/industri. 
 
Byggeområde 7.3 
• Området kan bygges ut med mønehøyde maks cote 11.  
• Området kan nyttes til næring, offentlig formål, allmennyttig formål og bolig.  
• 1.etasje kan nyttes til parkering/båtopplag evnt. verksted.  
 
Byggeområde 7.4 
• Området kan bebygges med bebyggelse med max. mønehøyde cote 15. 
• Området kan benyttes til sjørettet virksomhet, kontor, allmennyttig formål og boliger.  
 
Byggeområde 7.5 
• Bebyggelsen kan føres opp med mønehøyde max . cote 12.  
• Området kan bebygges med  næringsbygg, bygg for allmennyttig formål og boliger.  
 
Byggeområde 7.6 
• Her kan oppføres boligbebyggelse med mønehøyde max. cote 16.  
• Øverste etasje kan tillates til parkering. 
 
Byggeområde 7.7 
• Området kan bebygges med boligbebyggelse maks i høyde med Kystveien. Mindre 

oppbygg for trapp/heis/ventilasjon, samt tak over parkering, kan tillates til max. kote 
17.  

 
 
3.10 BARBUDALEN – OMRÅDE 8 
• Området beholder dagens bruk og utnyttelse. 
 
 
4 Friområder 
• Belegg, møblering, vegetasjon etc. skal fastlegges i detaljplan. I punkt A, B, C og D 

skal det spesielt etableres funksjoner/fysiske elementer som gjør bevegelsen langs 
promenaden spennende. 

 
• Friområdene skal inneholde grøntareal, lekeplasser, parker og plasser som kan 

benyttes til uteservering, stimleplass etc.. Belegg, møblering, beplantning etc. skal 
fastlegges i egen detaljplan. 

 
• Friområdene skal danne et sammenhengende park- og gangdrag mellom Barbubukt og 

Langsæparken. I parkdraget skal det vises til /utstilles elementer med 
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opplysningsskilter/ informasjon knyttet til Barbu og byens historie. Det kan gå på 
gruvedrift, kraftproduksjon, malmtransport, sjøfartstradisjon, skipsbyggeri, 
næringsliv, handelsvirksomhet etc.. I friområdene kan det også reetableres deler av 
historiske anlegg, som f.eks. Barbu kraftverk, bryggekanter, m.m.. 

 
• I friområdene skal det anlegges  badeplasser med tilhørende bygg og anlegg. 
 
• Barbuelva skal åpnes der det er naturlig på hele strekningen Langsæ-Barbubukt. Det 

skal tas spesielle hensyn til elvas verdi som gyteområde. Alle tiltak som planlegges, 
skal klareres med Fylkesmannens miljøvernavdeling. Fylkeskommunens kulturetat skal 
tas med på råd for å ivareta og tilbakeføre spesielle kulturverdier som knytter seg til 
elva og dens historie. Eksakt bredde, detaljert løp, kantsetting etc. fastlegges ved 
søknad om rammetillatelse. 

 
5 Påhuggsteder for byggeområder i fjell 
• Aktuelle påhuggsteder er vist i planforslaget. Disse skal ikke gjenbygges. 

Påhuggstedene skal ha en minimumsdimensjon på 5m bredde og 3,5m høyde. Når det 
i detaljplan er avgjort om påhuggsted skal fungere for enveis-, eller toveis biltrafikk 
eller kun fotgjengere kan breddekravet reduseres. 

• Fjellanleggene kan nyttes til alle formål unntatt bolig og kontor. Aktuelle bruksområder 
kan være idrettsanlegg eller andre kulturanlegg, fritidsanlegg, fornøyelsesanlegg 
utstillingslokaler, museum, forretning/varehus, lager, parkeringshus etc. 

• Ved bygging av anlegg skal det tas spesielle hensyn slikk at anleggene ikke stenger for 
fremtidig utnyttelse av bakenforliggende arealer i fjell. 
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Forord 
 
 
I forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for Barbuområdet i Arendal 
kommune, er Rambøll Norge AS engasjert til å utføre beregninger for veitrafikkstøy og 
utslipp til luft.  
 
Støyberegninger og rapport for disse er utført av Rambøll Norge AS ved Håkon Bratlien. 
Utslipp til luft er beregnet og kommentert av NILU ved Dag Tønnesen som Rambølls 
underkonsulent. 
 
Denne rapporten baserer seg på beregninger utført med trafikktall for år 2007 og 2016. 
 
Øystein Ludvigsen i Rambøll Norge AS har sydd sammen rapporten.
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1. Grunnlag for rapporten 

1.1 Beregningsmessig grunnlag for år 2007 
 
Trafikktall (ÅDT) og andel tunge biler er innhentet fra Statens vegvesen, og baserer seg 
på tall fra vegdatabanken.  
 
Kjørehastigheten er satt lik fartsgrensen. 
 
Døgnfordelingen av biler er antatte forutsetninger da tellinger ikke foreligger. Disse er da 
like i alle utførte beregninger. 
 
I tillegg til disse parameterene, er det for støyberegningene brukt et relativt nøyaktig 
digitalt kartverk. Kartverket inneholder alle relevante opplysninger som skal til for å 
tilfredsstille nordisk beregningsmetode for støy. 

Tabell 1 Trafikkgrunnlag 2007 

Veinavn ÅDT Hastighet Andel tunge 
biler 

Dag/Kveld/Natt 
%-vis fordeling 

Rv410 
Møllebakken 

15.000 50 7 80/12/8 

Rv410 
(Kystveien øst) 

14.000 50 6 80/12/8 

Rv410 
(Kystveien sør) 
Fra rundkj-
Skytebaneveien 

2.500 50 5 80/12/8 

Rv410 
(Kystveien sør) 
Fra 
Skytebaneveien 

500 50 5 80/12/8 

Skytebaneveien 2.000 50 5 80/12/8 

 
 
Trafikktallene på Kystveien sør og Skytebaneveien er usikre. Angitte tall er trolig noe for 
høye, men dette har en relativt liten betydning for støyberegningene. 
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1.2 Beregningsmessig grunnlag for år 2016 
 
Tallmaterialet for trafikken er basert på prognoser angitt i ”Forslag til kommunedelplan 
med konsekvensutredning”. 
 
Parametrene er de samme som i Tabell 1. 
 

Tabell 2 Trafikkgrunnlag 2016 

Veinavn ÅDT Hastighet Andel tunge 
biler 

Dag/Kveld/Natt 
%-vis fordeling 

Rv410 
Møllebakken 

25.000 50 7 80/12/8 

Rv410 
(Kystveien øst) 

20.000 50 6 80/12/8 

Rv410 
(Kystveien sør) 
Fra rundkj-
Skytebaneveien 

11.000 50 5 80/12/8 

Rv410 
(Kystveien sør) 
Fra 
Skytebaneveien-
innkjøring 
parkering i 
fjellhall 

8.500 50 5 80/12/8 

Rv410 
(Kystveien sør) 
Fra innkjøring 
parkering 
fjellhall videre 
mot sør 

500 50 5 80/12/8 

Skytebaneveien 2.000 50 5 80/12/8 

 
 
2016-tallene ligger i øvre del av det intervallet for hver veiarm som er angitt i 
kommunedelplanen. 
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2. Støyberegninger  

2.1 Retningslinjer og forutsetninger 
 
Aktuelle retningslinjer for beregninger og vurderinger i forbindelse med resultater er 
basert på rundskriv T-1442. 
 
”Retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte 
statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og 
bygningsloven. Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner rundt 
viktige støykilder, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom 
bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse 
kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. 
 
Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er 
koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til 
plan- og bygningsloven. I tillegg er det gitt retningslinjer om håndtering av støy fra bygg- 
og anleggsvirksomhet. 
 
Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan imidlertid gi 
grunnlag for innsigelse til planen fra statlige myndigheter, bl.a. fylkesmannen.” 
 

Figur 1 Illustrasjon av støynivå 
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2.2 Beregningsresultat (se vedlagte tegninger) 
 
Støynivået leses som deciBel (dB). Denne beregningen viser hvor mye støy vegtrafikken 
genererer. Med dette vektede støynivået menes følgende: Døgnet deles inn i 3 soner: 
Dag (kl 07-19) - Kveld (kl 19-22) - Natt (kl 22-07). 
 
Støyen (trafikken) i disse tidssonene blir vektlagt ihht gjeldende retningslinje. 
Kveldstrafikken og nattetrafikken blir vektet med (tillagt) hhv +5dB(A) og +10dB(A). 
Denne vektede verdien kalles LDEN. Dagsonen blir ikke tillagt (vektet med) ”ekstra” støy. 
 

2.2.1. Hvordan lese beregningsresultatet 
 
Resultatene som vises i denne planen er delt inn i 3 nivåer (soner). Beregningspunktene 
som representerer kotene er lagt 2 meter over terreng. Bygninger har derfor innvirkning 
på utbredelse av støyen. 
 

Mindre enn lik 55 dB(A) – grønn sone 
Grønn sone har et støynivå som er akseptabelt i fht å oppholde seg utendørs uten å føle 
seg plaget. 
 

Mellom 55 og 60 dB(A) – gul sone 
Vurderingssone. Det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle med å tillate videre etablering i 
slike områder. Innendørs støynivå bør vurderes for støyfølsomme formål. 
 

Mer enn 60 dB(A) – rød sone 
Området er lite egnet til støyfølsomme formål. Oppfattes som plagsomt utenivå. Det bør 
utøves varsomhet om det skal etableres ny virksomhet. 
 

2.2.2. Vedlagte tegninger i A3-format 
 
Tegningene inneholder støykotekart som viser utbredelsen av de ulike støysonene 
beskrevet ovenfor. Begge tegninger viser situasjonen uten tiltak mot støy,  dvs uten evt 
støyskjerming langs Rv 410 eller tiltak på eller ved boligene. 
 
X101: Støynivå år 2007 - uskjermet 
X102: Støynivå år 2016 – uskjermet 
 
 
 

2.3 Vurderinger 

2.3.1. Belastede områder 
 
Støynivået er generelt høyere i hele det vurderte området med unntak av den sørlige 
delen av kystveien.  Kystveien fra rundkjøringen mot parkeringsanlegget i fjell fått en 
betydelig større andel trafikk i fremtidig situasjon sammenlignet med dagens. 
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Tabell 3 Antall bygninger innenfor støysoner (ca antall) 

År Antall bygg  
gul sone 

Antall bygg 
Rød sone 

2007 16 30 

2016 20 44 

 
Tallene viser i all hovedsak at støynivået øker og at influert område vil bli større etter 
utbygging i 2016. 
 

2.3.2. Vurdering av generelle støydempende tiltak 
 
Den beste skjermingen er ved å gjøre avbøtende tiltak ved støykilden. Et tiltak kan være 
å  benytte støysvak asfalt el. 
 
Effektive tiltak er enten nær støykilde eller nær mottaker. 
 
Andre mulige tiltak, spesielt ved nybygg, er å tilpasse bygningene til støykilden. Dvs. ved 
etablering av boliger, kan det å plassere stillerom/soverom mot stille fasade. Direkte 
tiltak på bygning kan også være effektivt i fht innendørs støynivå. Dette bør vurderes 
spesielt i hver enkelt situasjon. 
 

2.3.3. Vurdering av konkrete avbøtende tiltak 

Vest 
Boligområde vest for rv 410 ligger relativt høyt over veibanen og vil derfor ha en liten 
effekt av skjerm langs veikanten. I dette området bør det ses på lokale tiltak i 
kombinasjon med fasadetiltak. 

Nord 
Området nord for rv 410 ligger i delvis bratt terreng, men mer i nivå med veitraséen.  
Disse husene vil i kontrast til område vest, ha en bedre effekt av skjerm langs veien. Den 
nordøstre delen av området vil ha svært liten eller ingen effekt av skjerming på 
langsveikant. 

Sør-øst 
Området har høyt støynivå, og i framtidige planer vil det være nødvendig å tilrettelegge 
virksomheter på en måte som ikke blir vesentlig berørt av veitrafikkstøyen. Ny 
bygningsmasse må ha tilstrekkelig støydemping, og innenfor de krav som stilles til 
enhver tid til innendørs støynivå. Dette gjelder også utendørs-arealer.  
 

2.3.4. Reguleringsplaner og bestemmelser 
 
Ved etablering av reguleringsplan for området bør T-1442 legges til grunn for de 
vurderinger som skal utøves mht. støy. Det bør fremheves hvilke områder som bør være 
”grønne lunger”. 
 
I neste beregningsfase vil ny bygningsmasse tas i betraktning. Bygningene kan bidra til 
støydemping i enkelte områder, samt bidra til refleksjon mot andre områder. 
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3. Beregning av utslipp til luft 

3.1 Innledning 
 
Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Rambøll AS gjennomført en 
foreløpig vurdering av luftforurensning ved Barbu i Arendal. Vurderingen er et innspill til 
konsekvensutredning for kommunedelplan for området.  
 
Vurderingen er utført ved å beregne utslipp og spredning fra biltrafikk i området i en før- 
og ettersituasjon som vist i kommuneplanforslaget. Bidrag fra andre forurensningskilder 
er anslått på bakgrunn av arbeid utført av NILU for statens forurensningstilsyn i 
forbindelse med innføring av det nye regelverket for luftkvalitet. Beregningene er utført 
for svevestøv og nitrogendioksid. Utslippsberegninger er utført med samme metode som 
benyttes av Statistisk sentralbyrå og Vegdirektoratet. Spredningsberegninger er utført 
ved hjelp av en stasjonær spredningsmodell for veitrafikkutslipp, dette er en frittstående 
versjon av linjekildemodellen i programsystemet AirQUIS. De mest nærliggende 
meteorologiske data (Torungen fyr og Landvik forsøksgård) er benyttet til å vurdere hvor 
ofte ugunstige spredningsforhold vil forekomme.  
 

3.2 Luftkvalitetsmål 
 
For Norge finnes det Nasjonale mål og grenseverdier for luftkvalitet. For biltrafikk er det 
nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (partikler mindre enn 10 µm i diameter, PM10) som i 
første rekke vil gi konsentrasjonsbidrag der nivået kan overstige kriterier og 
grenseverdier. Tabellen nedenfor viser anbefalte luftkvalitetskriterier og grenseverdier for 
NO2 og PM10. 

Tabell 4 Grenseverdier og Nasjonalt mål for luftkvalitet. Tallene i parentes viser hvor 
mange ganger grenseverdien tillates overskredet hvert år. 
 

Komponent Enhet Midlingstid Norske 
grenseverdier Nasjonalt mål 

NO2 µg/m3 Time 2001) (18) 1501) (8) 
 µg/m3 År 401)  
PM10 µg/m3 Døgn 50 (35) 50 (25) 
 µg/m3 Døgn 501) (7) 501) (7) 
 µg/m3 År 40  
 µg/m3 År 201)  

1) Skal overholdes innen 1.1.2010 
 
 

• Grenseverdier er generelt skjerpet de siste tiårene. Gjelder grenseverdier satt av 
både WHO, EU og Norge. 

• Den nye forskriften med grenseverdier, fastsatt ved Kgl. Res. 4. oktober 2002 er lik 
EUs nye grenseverdier. 

• Nasjonalt mål for luftkvaliteten i byer og tettsteder ble vedtatt av Regjeringen 
høsten 1998. Nasjonalt mål er i hovedsak litt strengere enn den nye forskriften. 
Den nye forskriften og Nasjonalt mål tillater et visst antall overskridelser pr. år for 
NO2 og PM10. 
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3.3 Bakgrunnsforurensning 
 
Med bakgrunnsforurensning menes her bidrag til konsentrasjon fra andre kilder i området 
enn de veiene der det er beregnet utslipp av luftforurensing. For Arendal er 
bybakgrunnskonsentrasjonen av NO2 (timemiddel) og PM10 (døgnmiddel) anslått til 
henholdvis 14 µg/m3 og 29 µg/m3 (NILU OR 43/2000). Disse konsentrasjonene kommer i 
tillegg til beregnet bidrag fra de vurderte veiene. For nitogenoksider forekommer det 
meste av avgassutslippet (minst 80 %) som NO. NO vil reagere raskt med ozon (O3) og 
danne NO2. Nær veg er det som regel mer NO enn O3, og dermed blir det 
konsentrasjonen av O3 som bestemmer hvor mye NO som går over til NO2. Det er i disse 
beregningene antatt at ozonkonsentrasjonen er 60 µg/m3. 
 

3.4 Spredningsforhold 
 
Meteorologisk institutt har/har hatt målestasjoner ved Torungen fyr og Landås 
forsøksgård. På grunn av beliggenheten av stasjonene er NILUs vurdering at 
retningsfordelingen av vind målt på Torungen er representativ for retningsfordelingen i 
Arendal, mens vindstyrkefordelingen på Landås er representativ for styrkefordelingen i 
Arendal. Dette medfører at det er to dominerende vindretninger, vind fra øst nordøst, og 
vind fra vest sørvest , med forekomst 13 % og 21 % av tiden. Svak vind vil forekomme 
oftest for vind fra øst-nordøst, i omlag 6 % av tiden. 
 

3.5 Utslippsberegninger 
 
Utslippsberegningene bygger på trafikktall gitt i plandokumentet, antatt trafikkhastighet 
på 50 km/t  og antatt tungtrafikkandel på 8 %. Videre er piggdekkandelen i 
vintersesongen antatt å være 60 %. Utslippsberegningene bygger på utslippsfaktorer fra 
Nasjonal utslippsmodell (SSB) og NILUs utslippsmodell for opphvirvling av veistøv. De 
beregnede utslippene for nitrogenoksider gjelder hele året, mens de beregnede 
utslippene av PM10 gjelder for tørre perioder på ettervinteren (på slutten av 
piggdekksesongen). Trafikktall og beregnede utslipp for de tre veiene ved den foreslåtte 
rundkjøringen er vist for før- og ettersituasjonen i tabellen nedenfor. 
 

Tabell 5 Trafikktall og utslipp av nitrøse gasser og svevestøv i før og ettersituasjonen. 
Enhet for utslipp er mg pr. meter og sekund. Utslipp av nitrøse gasser gjelder for 
maksimal timetrafikk, støvutslippet er døgngjennomsnitt. 
 
 RV 410 Møllebakken RV 410 Kystveien øst Kystveien sør 
Førsituasjon    
Trafikktall (ÅDT) 15000 14000 2500 
Utslipp NOX (mg/m/s) 0,199 0,186 0,033 
Utslipp PM10 (mg/m/s) 0,182 0,170 0,030 
    
Ettersituasjon    
Trafikktall (ÅDT) 24000 19000 10000 
Utslipp NOX (mg/m/s) 0,318 0,252 0,133 
Utslipp PM10 (mg/m/s) 0,291 0,230 0,121 
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3.6 Spredningsberegninger 
 
Med utslipp og bakgrunnskonsentrasjoner som gitt over, og med en antatt bakgrunn av 
ozon på 60 µg/m3, blir konsentrasjonen av timemidlet NO2 under 120 µg/m3 5 m fra 
vegmidt og under 100 µg/m3 i avstand 15 m fra vegmidt selv for den mest trafikkerte 
vegen. Grenseverdiene for forurensing av NO2 er derfor overholdt både i før- og 
ettersituasjonen.  
 
For svevestøv er det beregnet døgnmiddelkonsentrasjoner, og det er antatt at samtidig 
svak vind og liten variasjon i vindretningen kan forekomme i 1/3 av et døgn. Under disse 
forutsetningene, og med et bakgrunnsbidrag på 29µg/m3, er det fare for overskridelse av 
 grenseverdien for luftkvalitet i en sone  fra vegmidt og ut til avstand som angitt i tabell 
C. 
 

Tabell 6 Avstand i meter til mulig overskridelse av grenseverdi for svevestøv, regnet fra 
midt på vegen. 
 
 RV 410 Møllebakken RV 410 Kystveien øst Kystveien sør 
Førsituasjon 14 12 0 
Ettersituasjon 21 18 7 

 
 

3.7 Konklusjon 
 
Det beregnede forurensningsnivået viser at for nitrogendioksider vil grenseverdiene for 
luftkvalitet være overholdt både i før- og ettersituasjonen.  
 
For svevstøv viser beregningene at sonen rundt vegen som kan belastes med 
konsentrasjon over grenseverdien øker med ca 7 meter fra førsituasjonen til 
ettersituasjonen. 
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Supplerende støyberegninger 
 
Denne beregningen supplerer tidligere utarbeidet rapport ”Støy- og 
luftberegninger for kommunedelplan Barbu”. Rapporten er datert 30.04.2007. 
 
De trafikale forutsetningene er de samme som i tidligere utarbeidet rapport med 
unntak av de punktene som er nevnt videre i dette dokumentet. 
 
 
Endringede forutsetninger i denne beregningen: 
Ny bebyggelse i havneområdet. Ny bebyggelse er lagt inn som vist i vedlagte 
plantegning. Høyder på nytt terreng og bygg er hentet fra mottatte grunnlag 
mottatt fra arkitekt. 
 
Nye bygg har en kote på tak varierende mellom +9 og +12.6m.  
Fasadene er lagt inn med reflekterende fasade i den form som er vist på 
arkitektens tegninger. 
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Side 2/2 Beregningsresultat 
Refleksjon fra de nye bygningsfasadene gir utslag på støynivået.  Om man ser på 
støykotene på vedlagte tegning, ser man at de har forskjøvet seg mot nord. Noen 
flere bygninger nord for rv410 har fått økt støynivå som følge av refleksjon. 
Forskjellen mellom tidliger og ny beregning (med nye bygg), fremgår ved å 
sammenligne de 2 tegningene for år 2016. 
 
 
 
Vurdering av støytiltak (etter utbygging) 
Dagens plan for plassering av nye bygg, virker positivt i fht. en evt. plassering av 
bygget med fasade plassert langs med vegen. 
 
Istedenfor å benytte plane fasader, som reflekterer godt støy, kan man benytte 
oppbrutte områder i veggene for å redusere refleksjon. Denne beregningen 
benytter kun plane reflekterende fasader (verste situasjon). 
 
I tillegg til ovennevnte forslag til tiltak, vil det være mulig å gå inn lokalt ved 
husene som er berørt av støyen. 
 
Andre relevante tiltak er også nevnt i tidligere utarbeidet rapport. 
 
 
 
Vedlegg: Tegninger som viser støysituasjon i år 1016 uten og med nye bygg. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Rambøll Norge AS 
 
 
 
 
Håkon Bratlien 
 



HBNTBG
Oval

HBNTBG
Oval

HBNTBG
Oval

HBNTBG
Text Box
< 55 dB(A)55 - 60 dB(A)> 60 dB(A)

HBNTBG
Text Box
Tegnforklaring

HBNTBG
Text Box
(Støynivå i LDEN)



HBNTBG
Oval

HBNTBG
Oval

HBNTBG
Oval

HBNTBG
Text Box
< 55 dB(A)55 - 60 dB(A)> 60 dB(A)

HBNTBG
Text Box
Tegnforklaring

HBNTBG
Text Box
(Støynivå i LDEN)


	Støy.pdf
	Tilleggsutredning Støy og luft.pdf
	Støsonekart_Kystveien.pdf
	2070350-Stoy_2007.pdf
	2070350-Stoy_2016.pdf


	Kart+støy.pdf
	Notat-01.pdf
	2070350-Stoy_2016_I.pdf
	2070350-Stoy_2016_II.pdf




