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TURVEIER I BYMARKA- 7. MARS 
 
 
1. VELKOMMEN 
2. INFO VED KOMMUNEN 
3. INFO  FRA NYE VEIER  
4. INNSPILL/DEBATT 



 INFO OM NYE TURVEIER I BYMARKA 
  
V / Kristin J. Fløystad 
Arendal kommune  
7. mars 2016 

2 



3 

Bakgrunn: Reguleringsplan- Ny E-18 og tilførselsvei 
(vedtatt i bystyret 22.05.2014)  
 
Rekkefølgebestemmelse: Reguleringsplanbestemmelser for ny 
E-18 og tilførselsveier krever at utbygging av nytt 
sammenhengende turvegsystem i Bymarka i Arendal skal være 
ferdigstilt senest to år etter veien er åpnet. Planen er at E-18 skal 
være ferdig bygget i 2018 

 
Sier ikke noe om standarden, med unntak av ordet 
TURVEG- system, men bystyret vedtok :  
 
Arealene (turveiene) skal benyttes til gruset turvei 
med lys i en bruksbredde på minimum 4 meter 
  En ”bestilling” til administrasjonen 
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Etter vedtaket blir grunneiere kontaktet av Arendal 
eiendom og  SVV , FM og FK enige om at dette skal 
vi få til.   
 
Hittil har vi sett på muligheter for traséer, Befaringer 
+kontakt m grunneiere. Vegvesenet og konsulent har 
sammen med kommunen funnet fram til aktuelle 
traseer . Det er disse som ligger i forslaget nå – med 
alternativ her og der. Rom for diskusjon! Mange 
ulike meninger og innspill!  
 
Enighet om at den beste prosessen oppnås gjennom 
å kjøre prosjektet som en reguleringsplan - 
Sikrer offentlighet og medvirkningsmuligheter best 



Oversikt prosess-politisk behandling-medvirkning- i henhold til plan- 
og bygningslovens krav: 
 

Oppstarts-
varsel 

Akt. spørsmål  
gjøres kjent- 
anmodning om 
innspill 

Administrativ 
behandling av 
innspill, og 
utarbeiding av 
forslag til 
reguleringsplan, 
basert på politisk 
vedtak i 2015 
Politisk 1. 
gangsbehandling 

Innspill- 
høringsfase 

Politisk 2. 
gangs 
behandling- 
Vedtak i 
bystyret 

sept- oktober 
2015- 
Kommunen 
mottar 29 
innspill  

Innspill 
tidlig fase 

Off. 
myndigheter
Grunneiere 
og andre  

Off. 
myndigheter
Grunneiere 
og andre  

Møte 7. 
mars 
2016 

Kulturminner, naturmiljø, 
grunneierinteresser, ulike innspill -faglige 
og andre 

Sommer 
2016?  

Høst 2016? 

Idéfase Planforslagsfase Beslutningsfase 



Rollefordeling : 

SVV har i utgangspunktet hatt ansvar for at reguleringsbestemmelsene blir oppfylt. 
Fra 01.01.2016 har Nye Veier overtatt det videre ansvar for utbygginga av E18 og tilførselsvegen til Krøgenes. 
Etter avtale mellom Arendal kommune og SVV er det Arendal kommune som skal planlegge og gjennomføre utbygging av turveiene,  men 
betalt av vegprosjektet. 
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Status mars 2016 
 
Time out i prosessen . (November til i dag 7. mars)  
Innbyggerinitiativet omkring tilførselsvei var viktig å 
få avklart. Betydning for turveiplanene 
 
Infomøte i dag- muligheter for å gi politikere innspill 
utover skriftlige merknader 
 
Videre arbeid: Kulturminneregistreringer, ekstra 
naturtypekartlegging i utvalgt område (Sør for 
Mjåvann) 
Justeringer og tilpasninger ut fra innspill 
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I varslingsfasen:  29 innspill og kommentarer 
Fylkesmannen og fylkeskommunen. 
Naturvernforbundet i Arendal, Songe vel, IK Grane, 
Interessegruppa for Bevar Arendal bymark , 
enkeltpersoner og grunneiere. 

Noen er for høy standard av turveiene, andre ikke.  
Alt fra ønske om asfalterte veier til ønske om at vi bare 
forbedrer eksisterende stinett.  
 
Argumentasjonen fra de som er imot høy standard : 
Hensyn til naturen/viltet/opplevelsen av mindre 
tilrettelagt natur/småstiene – og bilavhengighet til 
naturområder som kan tilby dette 
Grunneiere -  også ulikt syn  
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DISKUSJONEN Høy standard/lav standard turveiene:  
UTGANGSPUNKT: BYMARKA ENDRES DRAMATISK ETTER VEGUTBYGGINGENE- 
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Skogopplevelser med stillhet, nattemørke, stjernehimmel 
og lite ferdsel må søkes i områder lengre unna ny E18 - 
Uansett standard på turvegene. 



Med denne nye situasjonen må vi gjøre det 
mest optimale ut fra hva vi tror gavner 
flertallet – for de neste tiårene – der vi ser ut 
til å bli flere som skal bo i sentrale strøk. 
FOLKEHELSE er et viktig stikkord 
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I FRILUFTSLIVSARBEIDET GJØRES 
ULIK GRAD AV TILRETTELEGGING  
For å ivareta flest mulig interesser, bør kommunen 
ha natur- og friluftsområder med ulik grad av 
tilrettelegging: 

a) Områder uten tilrettelegging for friluftsliv 

b) Områder med enkel tilrettelegging – for 
eksempel rydda og merka turstier  

c) Områder med tyngre tilrettelegging – for 
eksempel belyste strekninger, preparerte 
vinterløyper og grusa turveier 



 
 
       
     HØY tilretteleggingsgrad 
     
      Tur- rekreasjon-”Idrettsanlegg” 

 
      Lav brukerterskel –  
      Mer bruk enn idrettshaller 
 Birkenlund løypa: Tellinger fra 
        mai 2015 viser stort besøk 
      Folkehelse på topp!!! 
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Sekundærløyper:  
  mer av  
 
  Naturopplevelse 
  rekreasjon  
 
Må knyttes på de større 
turveiene i bymarka  

Lav 
tilretteleggingsgrad 
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Befolknings-
tyngde 

Dagens 
Saltrød – 
Dalen -vei 

NESHEIM 

Totjenn 

Heftingsdalen 

Mjåvann 

Forslag til nye 
turveier-PRINSIPP:  
 
Størst tilrettelegging 
der flest bor.  
8-tall for 
valgmuligheter, 
Avveiing av ulike 
interesser 
Dette er blant annet 
hvorfor det bare er 
en kryssing med ny 
E-18 i dette 
prosjektet * 

Jakt, skogbruk 
friluftsliv 

*Link til A-

Moland.  

8-
tall 

8-
tall 
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Vi skal fortsatt ha alt dette i 
bymarka 

Men får i 
tillegg dette:  
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TILRETTELEGGING FOR DE 
MANGE OG IKKE FOR DE FÅ 
Høy standard på turveier 
fører til flere brukere! 
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Et 
tilgjengelig 
løypenett til 
fots, men 
også med 
parkerings 
plasser for 
bil for de 
som bor 
lenger unna 
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Turveier er flerfunksjonelle traseer med høy 
utnyttelsesgrad for ferdsel til fots, med 
sykkel, barnevogn eller rullestol. De har stor 
grad av opparbeiding, gir god 
fremkommelighet, må tåle kjøring med 
vedlikeholdsmaskiner 
og skal ha et fast og jevnt toppdekke. 
Partier kan være spesielt tilrettelagt for 
rullestol/rulleski gjennom asfaltering. 
Helårsbruk ønskelig 
 
Min 4 m bredde – 
 

VEILEDER 

Hvis 
skøyting 
på ski: 
Bredere 

Standarder etter  
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HØY STANDARD VEI - HELÅRS 
FLERFUNGERENDE TRASEER 
 
TURVEIER SOM OGSÅ FUNGERER SOM 
SKILØYPE OM VINTEREN 
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VINTER MED SNØ:  
Øynaheia 
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DE UNGE 
VIL 
SKØYTE 
DET ER 
MORO 
OG LETT! 

NÅ MÅ 
ALLE 
SKØYTERE 
REISE TIL 
ØYNAHEIA 
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Granestua 



Redusert konflikt mellom skog og friluftsliv 

 Grunneiere som skal ha ut tømmer får veier 
 Mer veier gir mindre terrengkjøring med lassbærer 
 Vegene bygges etter standard for turveger. Turvegene 

kan med enkle tilpasninger også brukes til 
tømmertransport. 
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SAMBRUK ULIKE 
BRUKERINTERESSER = 
NATURVERN 
Ved å legge turvei, skogsbilveg  
og skiløype i samme trase kan 
vi minske belastningen på 
naturen 
  



Fordeler for skog og friluftsliv 

 Legges  til rette for mindre terrengkjøring i forbindelse 
med skogsdrift og dermed mindre terrengskader. 

 Et godt vegnett vil legge til rette for mer småskala 
skogsdrift, noe flertallet av friluftsfolk foretrekker.  

 Et godt vegnett gjør det mer aktuelt med tynningshogst. 
Tynning gir et penere skogbilde med mer lys ned mellom 
stammene og færre døde og skadde trær (snøbrekk mv).. 

 Tynningshogst legger til rette for lengre omløpstid i skogen 
(flere 10 år mellom planting og hogst). Det er dokumentert 
at friluftsinteressene foretrekker dette.  

  
 Trondheim, Drammen og Oslo bymark praktiserer et 

friluftsvennlig skogbruk og har bygd et  tett kombivegnett 
for å få dette til.  
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Konsekvenser for viltet 

 Den store forskjellen kommer med ny E18. 
 Det vil bli mindre vilt med store leveområder. (hjort og elg ) 
 Turveiene vil medføre økt ferdsel. Dette innebærer at noen 

arter som er naturlig sky kan bli noe redusert, spesielt i 
starten (Hønsehauk) 

 Turveiene vil ikke sperre leveområder 
 Turveiene kan bidra til mange positive vilt- og 

naturopplevelser for de som bruker vegene. 



Naturtypekartlegging og MIS 

 Arendal har kartlagt naturtyper i flere omganger.  
 De fleste skogeiendommer er i tillegg kartlagt i forhold til 

miljøområder i skog. 
 Dette innebærer at de aller fleste naturverdiene blir tatt 

vare på gjennom disse registreringene. 
 I tillegg vil vi gjøre nye registreringer der dette er kommet 

frem i innspillene. 



Eksempler på naturtyper og Miljø i skogbruket 



 
OPPSUMMERING 
  Det blir et mer urbant friluftslivsområde i ”Bymarka” 
 Vi får da et turveinett som tilbyr noe annet enn i dag! 
 Kombi med skiløyper og skogsbilvegnett 
 Et stinett som inviterer flere og nye brukergrupper 
 Høyere tilrettelegging -Lavere dørterskel for å komme seg ut. Konglomerat 

av stityper/turveier.  
 Det legges til rette for økt aktivitet og folkehelse- flere som kan møtes 
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Viktigste jobb framover: 
Trasévalgjusteringer 
Bredder, kurvatur og stigning/fall 
MÅL: Best mulig tilpasning til 
terrenget.  
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Bilder fra 
Fevikmarka. 
Standarden 
vi jobber for 
å få til i 
Arendal 
også 

4m 

Fin tilrettelagt badeplass 
Stikkrennene 
med fin 
topputførelse i 
granitt 
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Fin tilslutning 
mot mindre stier  



. 
VI FÅR MYE TURVEIER, 
BÅDE ØST OG VEST 
FOR 
TILFØRSELSVEIEN. 
HER SES ØST FOR 
TILFØRSELSVEIEN  
 
 

Orange linje viser Fevikmarka 
sine løyper. 
Grønne linjer viser forslag til 
turveissystem Bymarka.  
 
 
 

 

FEVIKMARKAS 
TURVEINETT 
OG ARENDALS 
NYE øst for tilf 
.vei 
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