
Vurderingstemaer i planleggingsprosessen med henhold til Barn og 

unges interesser – Ny vei til Eydehavn havn 
Barn og unges interesser vurderes etter tema og områder som er aktuelle etter plan og 

bygningsloven (Rikspolitiske retningslinjer) og i sammenheng med de presenterte traseer.  

De presenterte traseer må vurderes om de vil: 

A. Gi økt forurensning, støy, trafikkfare eller annen helsefare på anlegg som brukes av barn og unge. 

B. Utløse krav om erstatningsareal. Med det menes at dersom arealer omdisponeres til veitrase og som 

fra før er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes 

fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert 

areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at 

de hensyn som er nevnt i punkt ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt 

(Rikspolitiske retningslinjer). 

 

 grønn linje 

Traseen går gjennom området regulert til bolig på Ulleråsen, og er i dag brukt til friluftsaktiviteter og 

er godt egnet til lek. Ulleråsen er avsatt til boligområde i kommuneplanen. En omgjøring av disse til 

industri vil gi barn og unge et dårligere alternativ jamføre boligområde. 

Grønn linje vil fragmentere friluftsområdet, og redusere mulighetene og kvalitetene til variert lek og 

opphold og felles møteplass for alle aldergrupper. Grønn linje følger veiføring i gjeldende regulering, 

men det er forskjell på område for boliger og område for næring.  



(Rød linje 

Traseen går gjennom jomfruelig mark, og har nærhet til boligområde og mye brukt turområde som 

innehar Stemmetjønn, kanalen, freesbegolf, bålplass m.m. Dette er et område som innbyr til 

aktiviteter i aldersgrupper og derfor en egnet møteplass. Etter barn og unges representant sin 

vurdering vil denne traseen utløse erstatningsareal. 

 Blå linje 

Traseen går igjennom etablert boligområde. Det innebærer mer støy og økt trafikk for barn og unge 

som forflytter seg i boligområdet. På skoleveien og til aktiviteter er barn ekstra utsatt for trafikk- og 

helsefare, flere overkrysninger på vei er en risiko i så henseende.  

 

 

 

 


