
EYDEHAVN – FRILUFTSLIV  
 

INNLEDNING: 

Nærmiljø og friluftsliv vurderes ut fra eksisterende kvalitet og framtidig tilgjengelighet til 

friluftslivsområder som følge av det planlagte tiltak. Stedbundne kvaliteter slik som utsiktstopper og 

tilgang til vann vektes høyere enn kvaliteter/aktiviteter som kan flyttes på.   

Vurderingen gjøres ut fra eksisterende planstatus, dvs. godkjent utbygging av boligområder på 

Ulleråsen og ny vei som går øst og nord for Eydehavn skole.  

 

METODE: 

Kunnskapen om naturmangfold baserer seg på eksisterende data som ligger i Naturbase 

(Miljødirektoratet), turkart, lokalkunnskap og grunnkart. Traseene er ikke befart i sin helhet. 

 

 

KRITERIER: 

Kategori rød: 

• Varig ødeleggelse av regionalt eller lokalt viktige og/eller uerstattelige leke-, park-, og/eller 

friluftslivsområder.  

 

Kategori gul: 

• Forringelse av lokalt gode og lett tilgjengelige lekeområder/ park-områder/ 

friluftslivsområder. 

 

Kategori grønn: 

• Forbedring og bevaring av gode og lett tilgjengelige leke-, park-, og/eller friluftslivsområder. 

 

I vurderingen av hvilken kategori linjen vil komme i, er det tatt utgangspunkt i en veibygging basert 

på fyllinger og skjæringer. I enkelte av linjene er det muligheter for avbøtende tiltak. Dette er skissert 

under hvert punkt. 

 

 

VURDERING AV OMRÅDET: 

Friluftsliv kan deles inn i flere kategorier. Planområdet bærer preg av å være av typen nærturområde. 

Den største verdien knyttet til slike områder er mulighetene for kortere ettermiddagsturer. Den lette 

tilgangen til slike områder har stor betydning for arbeid knyttet til folkehelse.  

 

Området er et skogsområde med varierende grad av tilrettelegginger, lokalisert i nærheten av et 

lokalmiljø med boliger, skole og barnehage. I området finnes flere stier og turveier, og det er 

tilrettelagt for kryssing av bekker med mindre broer. Det er også tilrettelagt for aktivitet med fotball-

løkke og frisbeegolf.   

 

I en nylig kartlegging av friluftsområder inngår planområdet som en del av området Eydehavn-

Gartha, og har blitt gitt verdien svært viktig (se kartutsnitt under). Området er i denne kartleggingen 

kategorisert som et nærturterreng.  



 

 
Området markert med grønn farge markerer «nærturterreng». Gul stiplet linje viser regulert tunnel 

og oransje stiplet linje viser regulert vei som går nord for skolen.  

 

 

VURDERING AV LINJENE: 

 

0-alternativet 

Beskrivelse av dagens situasjon: 

Området ligger utenfor det definerte turområdet. Veien går gjennom bebyggelse og har liten verdi 

tilknyttet friluftsliv.  

 

Beskrivelse av konsekvens: 

Ingen. 

 

Konsekvens: Grønn 

 

 

Alternativ 1 (regulert tunnel) 

Beskrivelse av dagens situasjon: 



Linjen går drøye 300 meter fra planlagt rundkjøring før den treffer innslaget og går under terreng. I 

den sørlige delen tangerer linjen det definerte turterrenget.  

 

Beskrivelse av konsekvens: 

Turterrenget tangeres, men konflikten anses som svært begrenset. Uheldig påvirkning kan komme i 

form av støypåvirkning på nærliggende turterreng.  

 

Konsekvens: Gul 

 

Muligheter for avbøtende tiltak: 

Støyskjermer mot stier.  

 

 

Alternativ 2 (blå linje)  

Beskrivelse av dagens situasjon: 

Linjen strekker seg ca. 1 km fra planlagt rundkjøring til koblingspunktet ved fjorden. Linja går 

gjennom etablerte boligområder og tangerer turterrenget. Linja går også tett på løkka sør for skolen.  

 

Beskrivelse av konsekvens: 

Turterrenget tangeres, men konflikten anses som svært begrenset. Uheldig påvirkning kan komme i 

form av støypåvirkning på nærliggende turterreng og løkka.  

 

Konsekvens: Gul 

 

Muligheter for avbøtende tiltak: 

Støyskjermer mot stier og løkka.  

 

 

Alternativ 3 (rød linje)  

Beskrivelse av dagens situasjon: 

Linjen strekker seg ca. 1 km fra planlagt rundkjøring til koblingspunktet ved fjorden. Linjen ligger i 

den sørlige delen mellom regulerte utbyggingsområder og Stemmetjenn. Den krysser her turveien i 

området. Videre nordover dreier linja vestover og krysser bekken og turstiene og aktivitetsområdet 

med frisbeegolf. Linja går så mellom løkka og skolen/barnehagen.  

 

Beskrivelse av konsekvens: 

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.  

 

Konsekvens: Rød  

 

Muligheter for avbøtende tiltak: 



Etablering av gode krysningspunkt på etablerte stier vil kunne redusere noe av ulempene. Linjen vil 

likevel dele opp området i så stor grad at den vil virke ødeleggende på bruken, og dermed stadig ligge 

i rød kategori. 

 

 

Alternativ 4 (grønn linje)  

Beskrivelse av dagens situasjon: 

Linjen strekker seg ca. 1 km fra planlagt rundkjøring til koblingspunktet ved fjorden. Linjen ligger i 

den sørlige delen midt i de regulerte utbyggingsområdene på Ulleråsen. Videre nordover dreier linja 

vestover og krysser bekken og turstiene og aktivitetsområdet med frisbeegolf. Linja går så mellom 

løkka og skolen/barnehagen.  

 

Beskrivelse av konsekvens: 

Linja går midt i turterrenget og 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. Det må likevel bemerkes at linjen i dette tilfellet ligger i allerede regulert 

utbyggingsområdet. Endringen i forhold til eksisterende planstatus er knyttet til kryssingen nord for 

løkka. Her vil den grønne linjen gi en større påvirkning enn regulert løsning.  

 

Konsekvens: Gul  

 

Muligheter for avbøtende tiltak: 

Etablering av gode krysningspunkt på etablerte stier vil kunne redusere noe av ulempene. Støy fra 

veien vil likevel gi en uheldig påvirkning på området.  

 

 

 

GENERELT OM AVBØTENDE TILTAK: 

Utredningen tar utgangspunkt i eksisterende planstatus. Området er her regulert til boligbebyggelse 

og vei. Denne reguleringsplan er snart 30 år, og mange av premissene for planlegging er endret siden 

da. Før utbygging bør planen revideres for å se på om alle delfeltene er like aktuelle for utbygging. 

Veien som er regulert i denne planen bør tas ut. Det vil gi skole og barnehage en bedre forbindelse til 

Ulsryggtjern.  

 

Kryssingen av området sør for Ulsryggtjern vil være avgjørende for hvor store konsekvenser veien får 

for området. Det er mye terreng i området, og dersom veien her legges på en fylling vil området 

nedenfor bli svært påvirket. Ved å krysse i bro vil både hensynet til bekken og turstiene i området bli 

bedre ivaretatt.  

 

 

 

 

 


