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Forord 
Arendal kommune legger frem forslag om å utarbeide detaljreguleringsplan for ny 
adkomstvei til Arendal Havn – Eydehavn. Arendal kommune jobber også med å regulere 
næringsarealer på Ulleråsen, på de arealer som er kommunalt eid og regulert til 
byggeområde for boliger i gjeldende reguleringsplan. 
 
Dette dokumentet er et forslag til planprogram, med, med siling av alternative veikorridorer 
for ny adkomst til havna. Planprogrammet gir en faglig drøfting av veikorridorer som er 
vurdert i silingsfasen. 
 
Det er vurdert at omgjøring av byggeområdet for boliger på Ulleråsen til næring utløser krav 
om konsekvensutredning jfr. Forskrift om konsekvensutredninger av 1.7.2017. 
 

Arendal kommune anbefaler at det startes opp detaljregulering for grønn korridor. I 
arbeidet med ny vei til havn skal det også ryddes i eldre reguleringsplaner, som inneholder 
veiføringer som ikke er realisert. 
Områder avsatt til byggeområde for boliger ønskes omregulert til næringsarealer 

 
Planprogrammet beskriver: 
 
Formålet med planarbeidet 

• Silingsprosess med vurdering av korridorer og konklusjon 

• Planprosessen og muligheter for medvirkning 
 
Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet: 
 

• Barbro K. Olsen, prosjektleder Arendal kommune 

• Geir Skjæveland, kommunalsjef Plan- og utvikling 

• Rune Hvass, havnesjef Arendal havn 

• Per Johnsen Arendal Eiendom KF 

• Kåre Andersen Næringssjef 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4.1 blir planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn i 
perioden 6.7.2018 – 21.9.2018. Den lange fristen skyldes fratrekk for feriedager. 
 
Innspill/merknader må være skriftlige og sendes til: 
 
Arendal kommune 
Stab samfunnsutvikling 
Postboks 123 
4891 Grimstad 
 
Eller e-post: postmottak@arendal.kommune.no 
Innen 21.9.2018 
 
Merk innspill med «Ny vei til Eydehavn med tilhørende næringsarealer» 
 

mailto:postmottak@arendal.kommune.no
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Gjeldende regulering setter bestemmelser om etablering av veiforbindelse før videre 
utvikling av havnas virksomhet. 
Reguleringsplan for ny veg til havna med påkobling ved Neskil bru viser seg å være en 
kostnadskrevende løsning å gjennomføre. 
Gjeldende plan tilfredsstiller heller ikke gjeldende krav til standard i tunnel og har en for 
dårlig løsning med påkobling til fv. 410 til at spesialkjøretøy, modulvogn o.l. kan kjøre her. 
Fylkestinget gjorde følgende vedtak i sak 16/31 Rapport for 1. tertial i juni 2016: 
 
«Fylkestinget har som intensjon å få til en realisering av første del av ny vei til Arendal havn, 
Eydehavn i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for fylkesveier høsten 
2016. I forkant av denne saken ønsker fylkestinget at det snarest settes i gang regulering i 
samarbeid med Arendal kommune. 
Fylkesrådmannen bes videre å gå i dialog med Arendal kommune / Arendal Havn, samt 
eventuelt andre aktuelle aktører, for å få til en samfinansiering av veiparsellen, slik at 
prosjektet kan realiseres så raskt som mulig». 
 
Arendal Bystyre behandlet sak om samarbeid mellom Arendal Kommune, Arendal 
havnevesen, Arendal Eiendom KF og Aust Agder Fylkeskommune i møte den 9.1.2017 hvor 
man vedtok: 
 
«Arendal bystyre ser svært positivt på fylkeskommunens initiativ til å få realisert ny veg fra 
Neskilen til Arendal havn raskt. Arendal Bystyre ber rådmannen gå i dialog med 
fylkeskommunen om en avtale hvor arbeids- og ansvarsfordeling avklares, herunder 
kostnadsfordelingen. 
 
Arendal Bystyre ber videre rådmannen sette i gang arbeid med en intensjonsavtale mellom 
kommunen og alle næringsaktørene i området, herunder også Arendal Havnevesen KF og 
Arendal Eiendom KF. Avtalen må i første rekke avklare hvordan finansiering av det lokale 
bidraget til vegen skal løses. 
 
Arendal Bystyre ber rådmannen, så snart avtale med fylkeskommunen er på plass, sette i 
gang 
nødvendig reguleringsarbeid for denne vegstrekningen. 
 
Arendal Bystyre ber Arendal Eiendom KF kjøpe gnr. 52, bnr. 47. Bystyret forutsetter at 
kostnadene i det alt vesentlige kan dekkes inn med salg av arealer/eiendommer beliggende i 
den tidligere regulerte vegtraséen til Neskil Bru. ………………………» 
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1.2 Planprogram med silingsalternativer 

Nedenfor blir gangen i planprosessen presentert, der planprogrammet blir benyttet for å sile 
mellom ulike korridorer. Dette planprogrammet inneholder alle trinnene i prosessen, fra valg 
av alternative korridorer, siling av korridorer og anbefaling om korridor.  

 
 

1.3 Arbeid med søk etter alternativer 

Etter å ha varslet oppstart av planarbeid og i den forbindelse lagt ut et planprogram til 
offentlig høring, som ikke viste alternative vurderinger, kom det inn flere uttalelser med 
ønske og anbefaling om å gjøre vurderinger på flere alternative korridorer. 
 
På grunnlag av uttalelser til varsel om oppstart i mai 2017 har administrasjonen jobbet med 
alternative korridorer og vurderinger av disse. 
 
Forprosjekt 
Etter innspill har man gått tilbake og gjort et forprosjekt med vurdering alternative 
korridorer. Det er vurdert konsekvenser av alternativene med tanke på landskapsbilde, 
nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø, naturressurser m.fl. 
 
Alternative korridorer og metode for siling ble presentert for kommuneplanutvalget i 
oktober 2017. Kommuneplanutvalget godkjente å gå videre med arbeidet med siling av de 
alternative korridorer i planprogrammet. 
 
Forslag til metodebruk 
Metodebruk og forslag til planprogram ble presentert for kommuneplanutvalget i forkant av 
utsendelse til offentlig høring i møte den 27.6.2018. 
 Kommuneplanutvalget besluttet at programmet skal sendes ut til høring. 
 
Planprogram med siling 
Den skisserte prosessen skiller seg ut fra den tradisjonelle planprosessen, der valg av 
korridorer blir gjort gjennom kommuneplan med KU. I et drøftingsmøte mellom Statens 
vegvesen, representanter fra Aust Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest 
Agder, samt Arendal kommune den 17.12.2017, ble det besluttet at man kan benytte 
planprogram som silingsverktøy. Det kreves da at man gjør en ekstra innsats med 
utredninger i en tidlig fase før formell planoppstart. 
 
Utredningsnivå ble også diskutert og det var en felles forståelse for at man ikke samler like 
grundig dokumentasjon som i den formelle KU-fasen. Fylkeskommunen var tydelig på at det 
er viktig med tidlig involvering med tanke på å avgjøre om det er potensiale for funn innen 
tema kulturmiljø. 
 
 

Melding om igangsetting av 
detaljreguleringsplan på 

anbefalt korridor 
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Foreliggende planprogram med siling representerer de ulike trasealternativene vurdert opp 
mot konsekvenser for ulike temaer. 
Traseene sammenlignes og måles opp mot hverandre. 
 
Grønn trase anbefales for videre detaljregulering. 

 

Detaljregulering 
Påfølgende detaljregulering vil bare omfatte den anbefalte traseen. 
Dette er i samsvar med KU- forskriftens § 12, 3. ledd som påpeker at: «Planprogram, og 
eventuelt konsekvensutredning, kan også benyttes til å ta stilling til hvilke alternative 
lokaliteter man gjennomfører et reguleringsarbeid for etter PBL». Jf. også 
reguleringsveilleder fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, KMD (datert 
15.2.2017), som beskriver hvordan bestemmelsen kan effektivisere planprosessen. En slik 
prosess forutsetter at man på et overordnet nivå har belyst konsekvenser i arbeidet med 
planprogram. 

 

Vurdering av konsekvensutredning: 
Planer skal alltid vurderes i forhold til om en plan eller et tiltak kan få vesentlige 
konsekvenser for miljø eller samfunn, jfr., forskrift konsekvensutredninger datert 1.7.2017 § 
10. 
 
Det skal vurderes om planen er i konflikt med følgende temaer: 
 

• Verneområder etter naturmangfoldloven (…), utvalgte naturtyper (nml), prioriterte 
arter, verna vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og 
kulturmiljø fredet etter kulturminneloven. 

 

• Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og 
kulturmiljø, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor 
betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlige viktige 
for friluftsliv. 

 

• Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27.juni 2008 nr71 eller 
rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 14.juni 1985 nr 77. 

 

• Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur-, og frilufts formål, samt 
reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet. 

 

• Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarter er overskredet. 
 

• Konsekvensene for befolkningens helse, for eksempel som følge vann- eller 
luftforurensing 

• Vesentlig forurensing eller gassutslipp 
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• Fare for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred, eller flom. 
 
(kilde: Forskrift om konsekvensutredninger, § 10). 

 

Vurderingene av konsekvensutredningsplikten er gjort gjennom skjema «Vurdering av behov 
for KU» Skjema ligger vedlagt. 

2 Mål og føringer for prosjektet 

2.1 Formål med silingsprogrammet 

 

Formålet med planprogrammet er å beskrive: 

• Premisser for planarbeidet 

• Silingsprosess med vurdering av alternative korridorer og konklusjon 

• Planprosessen og muligheter for medvirkning 
 

Det ble meldt oppstart av planarbeid Juni 2017. Med oppstarts varsel ble det sendt 
planprogram som ikke viste mulige alternativer og vurderinger. 
 
I denne fasen sendes derfor bare nytt planprogram med siling til offentlig høring. 

2.2 Formål med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny effektiv og trygg vei til 
Arendal Havn Eydehavn. Det er også et mål å omregulere de kommunalt eide 
byggeområdene for bolig på Ulleråsen. Omreguleringen er ønsket for å imøtekomme et 
behov for regulerte næringsarealer i forbindelse med havna. 
 
Planleggingen bygger på nasjonale mål for transportpolitikken jfr. Stortingsmelding om ny 
Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 (St. Meld. 26). 
Det nasjonale målet for transportpolitikken er: Å tilby et effektivt, tilgjengelig sikkert og 
miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer 
regional utvikling. Det nasjonale målet blir brutt ned i fire hovedmål: 
 

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

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

3. Miljø 
Transportpolitikken skal bidra til å avgrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige 
virkninger av transport, og bidra til å oppfylle nasjonale mål og de internasjonale 
forpliktelsene Norge har på miljøområdet. 
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4. Universell utforming: 
Transportsystemet skal være universelt utformet. 
 
Utover de nasjonale målene i Nasjonal transportplan nevnt over har ny vei til Arendal havn – 
Eydehavn følgende mål: 
 
Fremkommelighet:  
• Ny vei skal ha god fremkommelighet. 
• Det skal ikke være driftsstans som følge av vanskelige kjøreforhold på vinterføre 

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

skadde. 
Miljø 

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

• Det skal planlegges for en trase som gir en god terrengtilpasning. 

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

• Ivareta stedlige viktige kulturminner/kulturhistoriske bygninger 
 

Næring 

• Ivareta lokal og regionalt næringsliv og følge opp målene i næringspolitisk handlingsplan 

2.3 Premisser for planarbeidet: 

 

Viktige nasjonale premisser: 

• LOV 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL.) 

• LOV 1963-06-21 nr. 26: Lov om Vegar (vegloven) 

• FOR 2017-06-21-854: Forskrift om konsekvensutredninger 

• FOR-2014-09-26 nr. 1222: Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og 
transportplanlegging 

• LOV-2009-06-19-100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (nml.) 

• FOR- 1995-09-20 nr. 4146: Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
Meld. St.26: Nasjonal transportplan 2014-2023 
 
Regionale føringer 

• Regionplan Agder 2020 

• Østre Agder samfunnsanalyse TF-notat nr. 10/2014 

• Regional transportplan for Agder 2015-2027 
 

Kommunale føringer 

• Kommuneplan for Arendal kommune 

• Kommunedelplan Trafikksikkerhet (2010) 

• Kommunedelplan for sykkel i Arendal med konsekvensutredning 2011 – 2030 

• Planstrategi for Arendal 2016-2019, vedtatt i bystyret 8.desember 2016 
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Kommuneplan 2013 – 2023 

 
 
 
I kommuneplanens arealdel er Eydehavn markert hvit og skråskravur, som betyr at gjeldende 
reguleringsplaner er det som gjelder for arealbruk. 
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Gjeldende reguleringsplaner 
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Planer under arbeid 
 

 
 

Ulleråsen boligfelt, 2822pua2, planarbeid igangsatt 14.1.2009. Planarbeidet er ikke 
videreført etter kunngjøring om oppstart. 
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3 Siling av alternativer og anbefaling for videre detaljregulering 

3.1 Områdeavgrensing med alternative korridorer 

 

Heltrukne linjer; grønn, rød, blå viser alternativer for siling. Stiplete linjer viser regulerte 
veier i gjeldende reguleringsplaner. 
 
 

  

3.2 Korridoralternativer 

Det er vurdert 3 ulike alternativer for ny vei til Arendal havn – Eydehavn. Grønn, blå og rød 
korridor. Korridorene er valgt utfra innspill i varsel om oppstart av planarbeidet juni 2017  
Hver korridor er på 20-50 m.  
Det vil si at det ved oppstart av detaljreguleringsplan er en korridor som kan justeres, i 
forhold til optimal veilinjegeometri og behov for å ivareta spesielle verdier innenfor 
veikorridoren. 
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3.3 Kunnskapsgrunnlag og metode for siling av korridorer 

Metoden for siling av veialternativ tar utgangspunkt i målene for arbeidet og konsekvenser 
for ulike temaer knyttet til samfunn, miljø og økonomi. 
 
Tabellen gir også en oversiktlig over de viktigste kunnskapskildene for hvert tema. 
Det er viktig å presisere at vurderingene som er gjort i denne fasen ikke er en full 
konsekvensutredning. Vurderingene i silingsfasen er enklere og baseres i hovedsak på 
innhenting av eksisterende kunnskap fra kart og databaser. Det er også foretatt enkelte 
befaringer for korridorene.  

 

 tema Innhold Kunnskapsgrunnlag 
Miljø Landskapsbilde Vurdering utfra 

omgivelsene sine 

visuelle kvaliteter, 

hvordan tiltaket er 

tilpasset disse og hvor 

stort omfang av 

terrenginngrep er  

Befaring av traseer. 

Landskapsarkitekter ved 

Aust Agder 

fylkeskommune er brukt 

til vurderingen. 

 Nærmiljø og friluftsliv Vurderingen er todelt. 

Grunnen til dette er at 

området ble avsatt til 

byggeområde for bolig i 

kommuneplan. Senere er 

det gjort en verdisetting 

av eksisterende 

bruk/betydning av 

området 

Lokalkunnskap ved 

innspill til oppstart, 

temakart i Arendalskart 

og gjeldende 

reguleringsplaner. 

Det er også foretatt 

befaring av traseer 

 Naturmangfold Vurdering utfra 

kartlegging av verna 

natur, viktige naturtyper 

og viktige økologiske 

funksjonsområder 

Eksisterende data i 

naturbase.no og 

artsdatabanken 

 Kulturmiljø/kulturminner Vurdering med 

utgangspunkt i den 

kulturhistoriske verdien 

av det aktuelle området, 

om tiltaket vil redusere 

eller endre verdien av 

eksisterende kulturminne 

Tilgjengelig data ved 

Askeladden, som er 

Riksantikvarens off. 

database over freda 

kulturminner og 

kulturmiljø i Norge, 

Arendalskart og 

miljøstatus.no 

 Støy Støyforhold ved ny vei Erfaringsbasert 

Samfunn Naturfare Vurdering av fare for 

flom eller skred 

NVS flom- og 

skredsonekart ved WMS 

tjenester 

 Trafikksikkerhet Vurdering av muligheten 

for tilfredsstillende 

trygghetsnivå for alle 

trafikantgrupper 

Vurdering er gjort av 

prosjektgruppe, 

styringsgruppe og 

kommunens fagpersoner 

på trafikksikkerhet 

 Barn og unge Vurdering av tiltakets 

påvirkning på barn og 

unges situasjon 

Vurderinger og befaring 

gjort av barn og unges 

representant i Arendal 

kommune 

 Fremkommelighet Fremføring av vei, tiltak 

for avgrensing mellom 

myke og harde 

trafikanter 

Eksisterende veisituasjon 
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 Næringsutvikling Vurdering av hvordan de 

ulike alternativene 

påvirker muligheten for 

etablering av næring i et 

lokalt og regionalt 

utviklingsperspektiv 

Eksisterende 

lokalkunnskap, gjeldende 

reguleringsplaner og 

næringspolitisk 

handlingsplan. 

Økonomi Investering   

 Grunnerverv Vurdering av inngrep i 

eiendom om behov for 

innløsing av 

hus/eiendommer 

Oversikt over innløsing 

av eiendom/hus 

 

Temainndeling for miljøtema fanger opp ikke-prissatte tema fra veileder for 
konsekvensanalyser. Vurderinger for miljøtema er gradert etter konfliktgrad hvor rød farge 
har høyt konfliktnivå, gult har liten/middels konfliktnivå og grønn ingen evt forbedring. 
 

I temainndeling for samfunn vurderer man trafikksikkerhet, fremkommelighet og 
næringsutvikling. Naturfare (risiko og sårbarhet) er innlemmet sammen med samfunnstema.  
Temaet universell utforming vil ikke blir beskrevet i denne tidlige fasen, av den grunn at man 
ikke ser det som direkte relevant for beslutning av korridor. Samfunnstemaene blir gradert 
etter samme metode som miljø. 
  
Under økonomi blir investeringskostnad og grunnerverv vurdert, i form av erfaringsbasert 
vurdering med tanke på investeringsbehov. Økonomi rundt drift og vedlikehold blir vurdert i 
detaljreguleringsfasen. 

 

Det presiseres at vurderingene gjøres på grunnlag av gjeldende reguleringsstatus for 
området. 
 

Tema Høyt konfliktnivå Middels/lite 
konfliktnivå 

Ingen 
endring/forbedring 

Landskapsbilde Landskap og 
omgivelser blir 
betraktelig 
dårligere på grunn 
av omfanget av 
inngrep 

Landskap og 
omgivelser blir 
noe dårligere 

Ingen 
betydning/ubetydelig 
endring av landskap 

Nærmiljø og friluftsliv Varig 
ødeleggende av 
lokalt eller 
regionalt viktige 
friluftslivsområder 

Gode regionale 
eller lokalt viktige 
nærmiljø og 
friluftslivsområder 
blir noe dårligere 

Ingen 
endring/forbedring 
av regionale eller 
lokalt viktige 
nærmiljø og 
friluftslivsområder 

Naturmangfold Ødelegger eller 
reduserer 
betydelig verdier 
av helle eller 
størstedelen av 
lokaliteter med 
høy verdi. 

Noe reduksjon av 
jord- og 
skogressurser, 
samt annen 
naturressurs 

Ubetydelig reduksjon 
av eller avgrensing av 
jord- eller 
skogressurser, eller 
annen naturressurs. 
Evt forbedring 
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Restarealet mister 
også sine 
økologiske 
kvaliteter 
 
Splitter opp eller 
/og ødelegger 
økologiske 
sammenhenger 
slik at funksjoner 
blir brutt. 
Forekomster av 
truede arter blir 
påført stor skade 

Kulturmiljø/kulturminner Tap og store 
ødeleggelser av 
kulturmiljø som er 
viktige i nasjonal 
sammenheng. 
Miljøet er et 
sjeldent eller 
særlig godt 
eksempel på 
epoken, og 
inneholder ofte 
bygninger med 
stor 
kulturhistorisk 
verdi. Tap og 
ødeleggelser av 
sjelden og spesielt 
godt kulturminne 
på en epoke som 
inngår i en viktig 
nasjonal kontekst. 
Total ødeleggelse 
av flere regionale 
kulturmiljø som 
inneholder mange 
regionale 
kulturminner 

Berøring og noe 
negativt inngrep 
av vanlig 
forekommende 
kulturminner, 
SEFRAK-bygninger 
og/eller vanlig 
forekommende 
kulturmiljø. Større 
inngrep i et vanlig 
kulturminne. Noe 
berøring av en 
liten eller mindre 
viktig del av et 
regionalt sjeldent 
eller spesielt 
kulturminne/miljø 

Ingen endring av 
kulturminne/miljø 

Støy Sterk berøring av 
boliger – behov 
for 
skjermingstiltak 

Middels berøring 
av boliger – tiltak 
skal vurderes 

Ingen / liten berøring 
av boliger – ingen 
skjermingstiltak 
nødvendig 

Naturfare Stor risiko for 
flom/skred 

Middels risiko Ingen risiko 
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Trafikksikkerhet Stor risiko for 
ulykker 

Noe økt risiko for 
ulykker 

Liten risiko for 
ulykker 

Fremkommelighet Trafikkfarlig for 
den 
gjennomgående 
motoriserte 
trafikken, gående 
og syklende  

Stedvis eller få 
trafikkfarlige 
punkt for den 
gjennomgående 
motoriserte 
trafikken, gående 
og syklende. 

Trafikksikkert for den 
gjennomgående 
motoriserte 
trafikken, gående og 
syklende 

Næringsutvikling Svært reduserte 
muligheter for 
næringsutvikling 
langs trase 

Begrenset mulig 
for 
næringsutvikling 
langs trase 

Gode muligheter for 
næringsutvikling 
langs trase 
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Faglige vurderinger 
Det presiseres at vurderingene under er gjort på grunnlag av gjeldende regulering.   
 

Grønn korridor 
Grønn korridor følger i hovedsak dagens regulerte veitrase over Ulleråsen. Ulleråsen er 
regulert til byggeområde for bolig i reguleringsplan for Eydehavn Øst. 
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Anbefalt trase – Grønn korridor 

Tema Stor negativ 
konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens 

liten konsekvens evt 
forbedring 

Landskap    

Nærmiljø og friluft    

Naturmangfold    

Kulturmiljø og 
kulturminner 

   

Trafikksikkerhet    

Vann og avløp    

Barn og unge    

Næring    

Støy    

Naturfare    

 

Anbefalt grønn linje 
med gjeldende 
regulering: 

Anbefalt grønn linje 
følger som 
hovedprinsipp 
linjeføring i 
eksisterende 
reguleringsplan på 
Ulleråsen; «Eydehavn 
Øst». Den ligger også 
innenfor 
reguleringsplan for 
Ulfsryggen og 
Eydehavn industri- og 
havneområde, del 1. 
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Rød korridor, midtre 
 

 
 
 
 



Planprogram for Eydehavn – ny vei Side 21 
 

 
 
 

Alternativ rød 

Tema Stor negativ 
konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens 

Nøytral/positiv 
konsekvens 

Landskap    

Nærmiljø og friluft    

Naturmangfold    

Kulturmiljø og 
kulturminner 

   

Trafikksikkerhet    

Vann og avløp    

Barn og unge    

Næring    

støy    

Naturfare    

 
 
  

Rød linje, midtre 

Rød linje ligger rett vest 
for Ulleråsen, øst for 
Stemmetjønn. 

Store deler av linjen ligger 
innenfor reguleringsplan 
for Eydehavn Øst, 
reguleringsplan for 
Ulfsryggen og 
reguleringsplan for 
Eydehavn industri og 
havneområde del 1. 
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Blå korridor 
Det presiseres at vurderingene er gjort på grunnlag av gjeldende regulering. 
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Alternativ blå 

Tema Stor negativ 
konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens 

Nøytral/positiv 
konsekvens 

Landskap    

Nærmiljø og friluft    

Naturmangfold    

Kulturmiljø og 
kulturminner 

   

Trafikksikkerhet    

Vann og avløp    

Barn og unge    

Næring    

Støy    

Naturfare    

 

Blå linje, søndre 
alternativ 

Blå linje ligger i hovedsak 
innenfor reguleringsplan 
for Eydehavn Øst, 
reguleringsplan for 
Eydehavn og 
reguleringsplan for 
Eydehavn industri- og 
havneområde del 1. 



Planprogram for Eydehavn – ny vei Side 24 
 

3.4 Samla vurdering med anbefaling 

 

 
Alternativene samlet 

Tema Grønn korridor 
(anbefalt) 

Rød korridor 
Midtre 

Blå korridor 

Landskap  

stor negativ 
påvirkning av 
landskapskarakteren 
der den går på tvers 
av det småkollete og 
lokalt 
opplevelsesmessig 
interessante 
landskapet i første del 
av strekningen. Grønn 
korridor vurderes å ha 
liten negativ 
påvirkning av 
landskapsbildet i de 
deler av strekningen 
som går på østsiden 
av Ulleråsen. 

vil gi stor negativ 
påvirkning av 
landskapskarakteren og 
opplevelsesverdien der 
den krysser et viktig 
landskapsrom og griper 
inn i randsonen av 
myrområdene rundt 
Stemmetjønn. Også 
stor negativ påvirkning 
av landskapet i de deler 
av strekningen som 
skjærer gjennom 
Ulleråsen. 

vil gi stor negativ 
påvirkning av 
landskapskarakteren 
der den krysser små 
landskapsrom og 
bebygde arealer. Stor 
negativ påvirkning av 
landskapet i den delen 
av strekningen som 
skjærer gjennom 
Ulleråsen. 
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Nærmiljø og friluft Linja går i turterreng 
og har flere 
krysninger. Gode 
kryssløsninger er 
viktig. Linjen følger i 
hovedsak allerede 
regulert løsning og 
endringen utfra 
regulert situasjon er 
knyttet til kryssing 
nord for løkka 

Linja går midt i 
turterrenget og 
regulerte friområder. 
Den krysser både tursti, 
turvei og 
aktivitetsområdet. Linja 
fragmenterer området 
mellom 
skole/barnehage og 
løkka. Utbygging av vei 
vil medføre en uheldig 
påvirkning, både i form 
av krysninger av 
etablerte stier, turveier 
og vassdrag, og 
støypåvirkning på 
nærliggende 
turterreng. 

Turterrenget tangeres, 
men konflikten anses 
som svært begrenset. 
Uheldig påvirkning kan 
komme i form av 
støypåvirkning på 
nærliggende 
turterreng og løkka. 

Naturmangfold Linjen treffer ikke 
direkte registreringer 
i naturbasen, 
artsdatabanken eller 
MiS-registreringer. 

Dagens 
kunnskapsgrunnlag 
tilsier ikke at rødlistede 
arter eller viktige 
naturtyper vil bli berørt.  
Arealendring vil gjøre 
fiskeørnen som er 
observert i området 
sårbar. Fiskeørn (NT), 
stær (NT), fiskemåke 
(NT) og svartrødstjert 
(VU) er registrert på 
Ulleråsen. 

Linjen treffer ingen 
registreringer i 
naturbasen, 
artsdatabanken eller 
MiS registreringer. 
Dagens 
kunnskapsgrunnlag 
tilsier ikke at 
rødlistede arter eller 
viktige naturtyper vil 
bli berørt 

Kulturmiljø og 
kulturminner 

Et registrert 
kulturminne og en 
sefrak bygning blir i 
stor grad berørt 

Alternativ berører 
ingen registrerte 
kulturminner utover A- 
E (se notat) 
Begrensede 
konsekvenser for kjente 
kulturminner 

Begrensede 
konsekvenser for 
kjente kulturminner 

Trafikksikkerhet Ny veitrase vil knytte 
seg til eksisterende FV 
Skoleveien. Slik 
traseen ligger nå blir 
det en krysning av 
Skoleveien før den 
går gjennom terreng. 
Ny trase krysser 
privat vei og turstier. 

Ny veitrase vil knytte 
seg til eksisterende FV 
Skoleveien. Slik traseen 
ligger nå blir det en 
krysning av Skoleveien 
før den går gjennom 
terreng. Ny trase 
krysser privat vei og 
turstier. g/s vei 

dårligste alternativet, 
der det slynger seg 
gjennom et tett 
befolket område og 
kryssing av mange 
små adkomstveier. 



Planprogram for Eydehavn – ny vei Side 26 
 

g/s vei etableres veg 
og flere turveier/stier. 

etableres veg og flere 
turveier/stier 

Vann og avløp Ingen videre 
konsekvenser 

Den røde traséen er 
lagt delvis i 
våtmarksområde ved 
Stemmetjønn. Dette er 
et vann som stige mye 
vann ved regnvær 
(regnværsmagasin). 
Rød trace vil kunne 
påvirke Stemmetjønn 
negativt 

Hovedutfordringen i 
området er overvann 
Kommunen har anlagt 
vann og avløpsanlegg i 
de bebygde områdene 
vest for Stemmetjønn. 
Transport av overvann 
bort fra området er 
sikret med godt 
dimensjonerte rør 
som leder ut i sjøen 
ved det gamle 
helsehuset. For å sikre 
at grunnvannstanden 
ikke blir for lav, er det 
etablert en terskel 
som skal sikre at 
grunnvannet ikke blir 
for lavt. Terskelen er 
plassert i søndre ende 
av Kloppedalsmyra. 
Lavere 
grunnvannsnivå enn 
terskelnivå vil påvirke 
bebyggelsen 
oppstrøms ved at hus 
vil kunne få 
setningsskader og 
våre ledninger vil få 
setningsskader med 
fare for vannlekkasjer 
og kloakkutslipp. 

Barn og unge Vei med 
næringsarealer vil 
endre forholdene for 
barn og unge i 
området. Endringen 
vil være fra 
byggeområde bolig til 
byggeområde næring.  

Vei med næringsarealer 
vil endre forholdene for 
barn og unge i området. 
Endringen vil være fra 
byggeområde bolig til 
byggeområde næring. 

Se trafikksikkerhet 

Næring Korridoren ar gode 
muligheter for 
etablering av næring 
på de kommunale 

Ikke muligheter for 
tilrettelegging av 
næringsarealer langs 
linjen 

Ikke muligheter for 
tilrettelegging av 
næringsarealer langs 
linjen 
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eiendommene på 
Ulleråsen 

Støy Få boliger blir berørt Få boliger blir berørt Flere boliger langs 
linjen blir berørt 

Naturfare Ingen registreringer Ingen registreringer Ingen registreringer 

Oppsummert Korridoren følger i 
hovedsak veiføring i 
gjeldende regulering. 
Den har størst 
mulighet for 
tilrettelegging av 
næringsarealer. 
Korridorer har stor 
negativ konsekvens 
for to registreringer 
på kulturminne og 
sefrak 

Korridoren har store 
konsekvenser for 
landskap og friluftsliv. 
Det er heller ikke mulig 
å etablere 
næringsarealer i 
tilknytning til 
korridoren 

Korridoren har store 
negative konsekvenser 
for trafikksikkerhet 
med mange 
krysninger, det er ikke 
mulig å etablere 
næring langs traseen 
og det er store 
utfordringer når det 
gjelder vann og avløp. 
Traseen vil ligge nær 
bebyggelse og flere 
boliger vil ligge 
støyutsatt.  
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Det er lagt inn i vurderingene gang- og sykkelvei fra skolen og ned til skoleveien. 
Prinsippskisse som vist i figuren over. G/s- vei er lagt inn for grønn og rød linje. 
 

Konklusjon og anbefaling 
Prosjektgruppen anbefaler at man går videre med detaljregulering av grønn korridor 
(nordre). Korridoren følger i stor grad arealdisponeringen i gjeldende reguleringsplan. Den 
store endringen er endring av byggeformål fra bolig til næring langs vei. Korridoren er den 
som skårer mest på målene satt for prosjektet.  Korridoren skårer dårligst på ivaretakelse av 
et kulturminne og en sefrak registrert eiendom (se vedlegg – kulturminner). Eventuelle 
avbøtende tiltak må utredes i detaljreguleringen. Et mulig tiltak er justering av korridoren for 
å ivareta registreringene.  Korridoren gir også ønsket mulighet for næringsetablering 
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4 Planprosess og muligheter for medvirkning 

4.1 Planprogram 

Et planprogram er en plan for prosessen og planleggingen. Planprogrammet er første steg i 
arbeidet med detaljregulering for ny vei til Arendal havn – Eydehavn med tilhørende 
næringsarealer. 
Forslag til planprogram blir lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det tillegges 
mertid når det i høringsperioden er offentlige fridager/høytider ol. I denne perioden er det 
mulig å komme med skriftlige innspill til det som foreslås i dette dokumentet.  
 
Det er tidligere varslet oppstart av planarbeidet med avgrensing som vist på figuren under. 
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Det er en forutsetning at gjeldende regulering for vei til havna regulert i 2822r2, skal 
oppheves i forbindelse med ny regulering. 
Etter fristen vil alle innspill bli vurdert og eventuell justering av programmet foretatt før det 
sendes til politisk behandling og fastsettelse av kommuneplanutvalget i Arendal kommune. 
 
Dersom regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at 
planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette fremgå 
av deres innspill til planprogrammet. Regionale og nasjonale myndigheter skal så langt det 
lar seg gjøre ta stilling til om planforslag som anbefalt bør fremmes, hva som i tilfelle bør 
utredes og hvilke avbøtende tiltak som bør bli vurdert (jf. Lovkommentaren til § 4.1 i plan- 
og bygningsloven) 

4.2 Informasjon og medvirkning 

Det blir lagt opp til medvirkning i løpet av planprosessen, for å skape forståelse for planen, 
hvorfor det arbeides med ny vei, hvorfor arbeidet er viktig og konsekvenser av tiltaket. 
 

Det legges opp til ulike muligheter for medvirkning; formelle høringer i samsvar med plan- 
og bygningsloven, dialogmøter med berørte grunneiere, interaktiv kartløsning med direkte 
innspillsmulighet og ad hoc møter med ulike interesser etter ønske og behov. 
 
Planarbeidet skal sikre medvirkningsmuligheter ved følgende aktiviteter: 

• Info og arbeidsmøte i løpet av høringsprosesser 

• Prosjektside på Arendal kommunes hjemmeside 

• Interaktiv kartløsning 

• Planforum 
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4.3 Fremdriftsplan og videre aktiviteter 

 
 

 

VEDLEGG 
Vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredninger 
Kart 
Vurderingsnotater 
 

 

Høst/vinter

2018

• Utarbeide reguleringsplan med KU

• Arkeologiske undersøkelser

Vår/Sommer 
2019

• Forslag til detaljreguleringsplan på høring

• Presentasjon av planprogram med siling for 
planutvalg  

• Vedtak om utsendelse 

• Legge forslag til planprogram ut til høring 

• Offentlig Info-/arbeidsmøter 

Juni 

2018 

Juli-

september 

2018 

• Evt justering av planprogram 

• Fastsetting av planprogram Høst 

2018 

AAFK 

avklarer 

tid 


