
AGENDA

• Velkommen v/ varaordfører, FK

• Hvorfor ønskes ny vei til Gullknapp 
v/ varaordfører FK og AK

• Flyplassens behov v/ Arendal 
Fossekompani

• Planprogram og prosess

• Dialog og Spørsmål



Hvem er vi?

Styringsgruppe
Administrativ ledelse fra FK og 

AK

Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper

Referansegruppe
Formannskap – FK

Kommuneplanutvalget - AK
Sigurd Ahlman Jensen - FK 
Barbro K. Olsen – AK



Arbeidsgrupper - fagtemaer



Hvorfor?
1. Ønske om forbedret adkomst til Gullknapp for å kunne møte 

fremtidig utvidelse av tilbudet ved flyplassen

2. Tilrettelegging av næringstomter vil kunne være positivt for 
begge kommuner for å møte negativ vekst

Østre Agder ,samfunnsanalyse utarbeidet av Telemarksforskning viser at 
vekst i næringslivet i Østre Agder har vært 8.6% lavere enn i resten av 
landet

Østre Agder har hatt negativ arbeidsplassvekst siden 2007



Hvor ?



Anbefalt korridor for videre regulering



Formål med planprogram
Formålet med planprogrammet å gjøre en 
tidlig avklaring og vurderinger av en trase for 
videre planlegging

• Mål ved planlegging av ny vei til Gullknapp

• Anbefalt trasé for ny vei til Gullknapp. 

• Potensiale for fremtidige næringsarealer 

• Planstatus og overordnede planer, lover og retningslinjer

• Vurdering av behov for konsekvensutredning

• Viktige tema for videre planarbeid

• Planprosessen, medvirkningsmuligheter og viktige frister

• Sammendrag av silingsrapporten 



Mål for planlegging av ny vei til Gullknapp
Samfunnsmål Planlegging av ny vei til Gullknapp skal sikre et effektivt, 

tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som 
dekker samfunnets behov for transport og fremmer 
regional utvikling.

Effektmål
 Fremkommelighet

 Trafikksikkerhet

 Miljø

 Næringsutvikling

Ny vei skal ha god fremkommelighet og bidra til at reisetid 
til flyplassen blir effektiv. 

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

Flest mulig skal kunne benytte kollektivreiser
Flest mulig skal kunne går og sykle
Det skal planlegges for en trase som gir god 
terrengtilpasning
Trasevalg skal ikke ha vesentlig negativ påvirkning på 
natur- og friluftslivsverdier i området

Potensiale for fremtidig næringsutvikling langs ny vei



Vurderinger og anbefalt trase
MÅLOPPNÅELSE TRASEALTERNATIV 1-4

TEMA/EFFEKTMÅL Alternativ
1

Alternativ 
2

Alternativ 
3

Alternativ 
4

FREMKOMMELIGHET

1) Ny vei skal ha god 
fremkommelighet og bidra til at 
reisetid til flyplassen blir 
effektiv. 

XXX XX X X

TRAFIKKSIKKERHET 

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

XXX XXX XXX X

MILJØ 

1) Det bør legges til rette for at 
flest mulig kan benytte 
kollektivreiser på strekningen. 

XX XX XX XX

1) Det bør legges til rette for at 
flest mulig kan gå og sykle på 
strekningen.

XX XX XX XX

1) Det skal planlegges for en trase 
som gir en god terrengtilpasning 

XXX XXX X X

1) Trasevalg skal ikke ha vesentlig 
negativ påvirkning på natur- og 
friluftslivsverdier i området. 

XXX XX X X

NÆRINGSUTVIKLING

1) Næringsutvikling langs ny vei. XXX XX X X
KONKLUSJON Stor Middels 

til stor
Liten Liten



Prosess

Høring 
planprogram

MAI/JUNI 
2018

Eventuelle 
justeringer etter 
høring
AUGUST 2018

Del 1 Innledende fase

Politisk fastsetting av 
planprogram.
Beslutning  om oppstart
av planarbeid

SEPTEMBER 2018

Del 2 Oppstart av planarbeid

Kunngjøring av 
detaljregulering 
med  
planprogram

Off. høring 
min. 6 uker



Hvordan sikre medvirkning
• Høringsperioder – skriftlige innspill
• Info/dialogmøter
• Grunneierdialog
• Samarbeid med berørte myndigheter
• Politisk referansegruppe



Ny vei til Gullknapp på nett
• http://ikt-

agder.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=53db
ad7907144b38b3a12cac0a3c7e68

• https://www.froland.kommune.no/politikk-og-
administrasjon/kunngjoringer-og-horinger/ny-adkomstvei-til-
gullknapp-flyplass.13055.aspx

• https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-
organisasjon/byutvikling/gullknapp-flyplass-ny-vei/

http://ikt-agder.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=53dbad7907144b38b3a12cac0a3c7e68
https://www.froland.kommune.no/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-og-horinger/ny-adkomstvei-til-gullknapp-flyplass.13055.aspx
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/byutvikling/gullknapp-flyplass-ny-vei/
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