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FORORD 

   

   

Kanalselskapet for Arendals Bymiljø, stiftet 5. juni 1990, har i snart 30 år jobbet for å 
holde kanalprosjektet levende. Kanalselskapet har som målsetting at kanalen skal 
være ferdig til 300 års jubileet 7. mai 2023 og opprettet 7. mai 2018 Stiftelsen Kanal 
2023 som skal jobbe aktivt for å nå denne målsettingen. 

Stiftelsen Kanal 2023 har som formål «Å samarbeide med Arendal kommune i å bistå med prosjektering og 
realisering av kanal fra Kittelsbukt til Pollen i Arendal samt generell utvikling og forskjønnelse av Arendal langs 
den planlagte kanalen». 

Stiftelsen arbeider for å få godkjent detaljregulering som grunnlag for videre prosjektering og gjennomføring, 
og har innledet dette arbeidet med å få utarbeidet en mulighetsstudie for å avklare: 

·       Premisser og forutsetninger som skal legges til grunn for reguleringsplanen. 
·       Forholdet til andre pågående prosesser, aktiviteter og utbyggingsprosjekter i sentrum. 
·       Eventuelle fysiske og tekniske forhold som kan være kritiske mht. gjennomføring av 
kanalprosjektet. 
·       Oppdaterte prosjektkostnader. 

Mulighetsstudien tar utgangspunkt i «Forprosjekt for kanaler Arendal», utarbeidet av Asplan Viak på midten av 
90-tallet. Byen har naturlig nok utviklet seg i mellomtiden, men mange av problemstillingene er fortsatt de 
samme. 

Mulighetsstudien er ikke ment å være et nytt forprosjekt, da det vil kreve større grad av detaljering og behov for 
prosjektering av foreslåtte løsninger. Konseptvurderingen har en planfaglig vinkling og er ment å fungere som 
grunnlag for videre diskusjon og avklaring med aktuelle eksterne parter og aktører.  På grunnlag av denne 
vurderingen er det ønskelig å legge opp til drøfting og dialog for avklaring og ev. justering av konseptet i 
tidligfase. En slik prosess vil også være viktig for å begrense ressursbruken, forankre hovedgrepet, samt 
vurdere om det er behov for å justere kursen før en går i gang med det formelle planarbeidet. 

Asplan Viak har bistått Stiftelsen Kanal 2023 med mulighetsstudien. Thor Krogh har vært Stiftelsen Kanal 2023 
sin representant og har styrt arbeidet med mulighetsstudien. 

  

Arendal, 21.08.2020 

   

  

Johan Nyland  Espen Evensen Reinfjord 

Oppdragsleder, Asplan Viak                                                                                      Kvalitetssikrer, Asplan Viak 
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0.        Sammendrag 

Kanalselskapet for Arendals Bymiljø har i snart 30 år jobbet for å holde kanalprosjektet 

levende og har som målsetting at kanalen skal være ferdig til 300 års jubileet 7. mai 2023. 

For å oppnå dette må det først utarbeides reguleringsplan som grunnlag for prosjektering 

og gjennomføring. Stiftelsen Kanal 2023, som er blitt opprettet for å jobbe aktivt med å 

realisere kanalplanene, har innledet arbeidet med en konseptvurdering. Mulighetsstudien 

tar utgangspunkt i «Forprosjekt for kanaler Arendal», utarbeidet av Asplan Viak på midten 

av 90-tallet. 

Forprosjektet fra 1996 danner et godt grunnlag for det videre arbeidet med kanalen. 

Mange av prinsippene for utforming og oppbygging av kanalen er tatt med videre i denne 

mulighetsstudien. 

Mulighetsstudien har en planfaglig vinkling og omhandler: 

·       Premisser og forutsetninger som skal legges til grunn for reguleringsplanen. 

·       Forholdet til andre pågående prosesser, aktiviteter og utbyggingsprosjekter i 

sentrum. 

·       Eventuelle fysiske og tekniske forhold som kan være kritiske mht. 

gjennomføring av kanalprosjektet. 

·       Oppdaterte prosjektkostnader. 

Mulighetsstudien er ment å fungere som grunnlag for videre diskusjon og avklaring med 

aktuelle eksterne parter og aktører. På grunnlag av denne vurderingen er det ønskelig å 

legge opp til drøfting og dialog for avklaring og ev. justering av konseptet i tidligfase. 
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0.1.  Gjeldende planer og pågående prosesser 

Kommunedelplan for sentrum fra 1993 hadde tittelen: «Arendal – Sentrum med miljø og 

trivsel» og hadde blant annet som målsetting at «Parkerte biler langs brygger og åpne 

plasser skal vekk» og «Utearealer utformes og tilrettelegges som møteplasser og til kulturelle 

formål». Flere av planlagte tiltak fra kommunedelplanen er nå gjennomført: 

·       Bygging av omkjøringsvei/tunnel mellom Myrene og Barbudalen. 

·       Flere parkeringsanlegg i fjell har fjernet mye av trafikken i og gjennom sentrum 

og derigjennom frigjort arealer for uteopphold. 

·       Det er bygd nytt bibliotek og kulturhus. 

Mens kanalen, som foreslått i den tidligere gatebruksplanen, gjenstår fortsatt å få realisert. 

I forbindelse med bystyret sin behandling av Byplanstrategi Arendal 2023 i møte 23.06. fikk 

administrasjonen mandat til å igangsette arbeid med en arealbasert plan for kommunens 

sentrumsområde (Sentrumsplanen). Det ble samtidig vedtatt at kanal skulle inngå som del 

av arbeidet med en kommunedelplan for sentrum. Det foreligger per i dag ikke noe nytt 

forslag til sentrumsplan, men det er ifbm. planarbeidet utarbeidet forslag til gatebruksplan. 

Kommuneplanens arealdel for 2019 – 2029 som ble vedtatt av bystyret i møte 23.05.2019 

omfatter ingen omtale eller vurderinger omkring etablering av kanal i Arendal sentrum. 

0.2.  Utvikling i bruk av byens gater og byrom 

Selv om utformingen av kanalen ikke har endret seg så mye siden forprosjektet på midten 

av 90-tallet, så har det skjedd store endringer i arealbruken i Arendal sentrum. 

Byrommene i Arendal er dimensjonert med tanke på å bruke torgene til handel og for å få 

plass til busser og biler. De siste 30 årene har derimot bruken av bysentrum endret seg 

drastisk. Det er lite areal som nå blir brukt til oppstilling av busser, det er få 

parkeringsplasser i bybildet og biltrafikken er redusert drastisk. Hvordan ønsker Arendal nå 

å benytte arealene bilene og bussene en gang fylte? 

Arendal er i likhet med nær alle andre sammenlignbare byer i dag mindre preget av handel 

og mer preget av kultur (kulturhus/festivaler), service (kropp/helse/aktivitet) og nytelse 
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(mat/drikke/kaffe). Denne utviklingen har allerede pågått i flere tiår og vil fortsette i tiårene 

som kommer. 

Omlegging av biltrafikken utenom sentrum og etablering av stadig flere parkeringsanlegg i 

fjell har frigjort sentrale arealer og lagt forholdene til rette for ny bruk av byrommene. Med 

denne utviklingen følger også økte forventninger til kvalitet i våre felles utearealer, til 

steder å møtes, steder for se-og-bli-sett, steder med en genuin historie å fortelle og steder 

der det er godt å være. Forventningen om gode møtesteder i byene øker. Byer og steder 

over hele verden bruker vannet for å møte slike forventninger. Det mener vi Arendal også 

bør gjøre. 

Vannspeilene mellom holmene i Arendal ble fylt igjen for å gi plass til bilene noen tiår i 

forrige århundre. Byen har nå brukt 30 år på å rydde bilene vekk fra gategrunn. Hva vil 

Arendal med plassen som bilene til nå har beslaglagt? 

0.3.  Kanalens form og dimensjoner 

Dimensjonerende bredde for kanalen er i mulighetsstudien foreslått til 6 meter. Til 

sammenligning er den kunstige kanalen / arealet for vannlek i Barbuparken 6,6 m bred, 

mens vannspeilet ved brua i munningen er 7,5 m. 

Utforming av kanalkanten er vesentlig for opplevelsen av kanalen. Ved høye vertikale 

kanalkanter oppleves kanalen som smalere enn ved nedtrapping mot kanalen. Vi har 

derfor valgt å videreføre nedtrappingen i Pollen langsetter hele Kirkegata. Dette prinsippet 

foreslås benyttet flere andre steder langs kanalen og vurderes som en god måte å knytte 

kanalen til sidearealene/byrommet og for å gi en bedre opplevelse for folk som ferdes 

langs kanalen. 

Som i det tidligere forprosjektet antas det å ikke være konstruksjons- eller geotekniske 

problemer med å etablere kanalkanter. Det foreslås ulike konstruksjonsmetoder (stålspunt 

og betong) og ulik materialbruk i front (granitt, tre og betong) avhengig av fundamentering 

og ønsket utseende. 

Materialbruk vil basere seg på en kjent materialpalett fra byen; sidevegger i naturstein på 

deler av strekket og trekledning på deler. Nedtrapping i granitt som i Pollen i dag. På 

toppen av kanalkanten foreslås en solid granittstein som blir gjennomgående i prosjektet. 

På Kanalplassen, i Vesterveien og i Vestregate videreføres materialbruken som i dag med 
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asfalt i kjørebane og betongheller på fortau. I de sentrale delene av prosjektet, dvs. ved 

Sam Eydes plass og området mellom gamle DNB og ‘Syrdalens hjørne’ vil det etableres mer 

høyverdig dekke i form av granitt på plasser og fortau. 

Bunnen i kanalen forutsettes anlagt på kote -1,5, slik det også var forutsatt i 

forprosjektrapporten fra 90-tallet. Dette vurderes om en tilstrekkelig og hensiktsmessig 

dybde. Av estetiske hensyn bør kanalbunnen har en mørk farge slik at vannets speiling 

kommer bedre frem og kanalen ikke fremstår som for «grunn». 

I utgangspunktet er det ønskelig med størst mulig seilingshøyde. Kotehøyden på 

omkringliggende bygulv, bredden på kanalen, høyden på brokonstruksjonen og kravet om 

universell utforming gir føringer for mulig oppnåelig seilingshøyde. Det gjør at en trolig 

maksimalt kan oppnå høyde på underkant bro på rundt kote +1,9. 

Selv om det ikke er krav om at hele byen skal være universelt utformet, er Arendal sentrum 

flat og lett tilgjengelig. Det er derfor naturlig å forutsette at broer og forbindelser over 

kanalen utformes etter prinsippene om universell utforming. Dette er viktig slik at bruene 

ikke blir barrierer i byen. Etablering av kanal vil tilbakeføre Tyholmen som holme og det er 

etter vår vurdering viktig at broene utformes slik at de markerer overgangen til en holme. 

0.4.  Trafikk 

Det forutsettes at gatestrukturen utformes slik at sentrum kan holdes åpent for 

gjennomkjøring tilnærmet som i dag. Det vil også være behov for trafikk til/fra Tyholmen og 

Friergangen må derfor holdes åpen for toveis trafikk. Generelt sett må byens gater, plasser 

og byrom utformes slik at de er fremkommelige. 

Det er viktig at kollektivtransporten sikres gode vilkår for å kunne utvikle seg i tråd med 

samfunnsutviklingen. Det er foreløpig lite som tilsier at kollektivtrafikken vil trenge mindre 

areal i sentrum. Det forutsettes derfor at dagens hoved-løsning for kollektivtrafikken i 

sentrum med plassering av holdeplasser og kjøring rundt Rådhuskvartalet opprettholdes. 

Taxiene er en viktig del av Arendal som serviceby og har en viktig funksjon mht. 

persontransport, spesielt for bevegelseshemmede. Det er viktig at taxiene ikke stues bort, 

men får en sentral plassering i byen, med god tilgjengelighet og god fremkommelighet. 
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0.5.  Teknikk 

Som hovedprinsipp kan overvann ledes ut i kanalen, til Kittelsbukt eller Pollen. Omlegging 

av avløpsledninger er nok det som må vies størst oppmerksomhet da en ønsker flest mest 

mulig ledninger med selvfall og minst mulig bruk av pumpeledninger. Deler av dagens 

ledningsnett i sentrum er dårlig og ligger tidvis under havnivå. Lekkasjer i ledningsnettet 

medfører inntrengning av sjøvann som da unødig pumpes videre til renseanlegget på 

Utnes. Oppgradering av ledningsanlegget vil gi mindre lekkasje og ev. mulighet for å sanere 

eksisterende pumpestasjon i Malmbryggen. 

Kryssing under kanalen vil kreve at pumpestasjonen i Kittelsbukt bygges om slik at inntaket 

fra selvfallsledningene kan legges lavere. Dette vurderes som en bedre løsning enn å 

krysse i pumpeledning eller sjøledning. Omlegging av vannforsyningen vurderes som 

håndterbar. Her er det mest snakk om å finne den mest rasjonelle og kostnadseffektive 

løsningen. 

Det ligger ikke inne midler til rehabilitering av deler av ledningsnettet i sentrum og 

kommunen har heller ikke konkrete planer for å vurdere nye tiltak på ledningsnettet i 

sentrum. 

0.6.  Gjennomføring 

Etablering av kanal midt i sentrum vil være komplisert å gjennomføre og må planlegges 

godt slik at en kan opprettholde et funksjonelt og velfungerende sentrum også i 

anleggsperioden. Det er derfor viktig å dele opp anleggsarbeidet i byggetrinn og koordinere 

fremdriften slik at de tyngste og mest arealkrevende delene av arbeidet i minst mulig grad 

skjer på sommeren, da bruken og belastningen i sentrum er størst. Det foreslås at 

prosjektet gjennomføres i tre byggetrinn, fra øst mot vest: 

·       Trinn 1: Kanalplassen 

·       Trinn 2: Vannspeil mellom Trefoldighetskirken og Arendal kultur- og rådhus 

·       Trinn 3: Kittelsbukt og Vesterveien 
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0.7.  Kostnadsoverslag 

Det er utarbeidet et kostnadsoverslag som viser anslåtte kostnader for hvert av 

byggetrinnene, samlet for hele kanalen inkl. sidearealer og omlegging av nødvendig 

infrastruktur, samt en kolonne som viser kostnader knyttet til kun selve kanalen. Det siste 

er en mer teoretisk oversikt, da det ikke er mulig å bygge kanalen uten at det influerer på 

sidearealene. 

Kostnadsoverslaget viser at trinn 1 utgjør ca 15% av kostnadene, trinn 2 ca 25%, mens 60% 

av kostnadene er knyttet til trinn 3. Trinn 3 er beregnet å koste om lag halvannen gang mer 

en trinn 1 og 2 til sammen. De store kostnadsforskjellene skyldes at trinn 3 både er større, 

inneholder flere krysningspunkter, mer trafikkareal og hovedtyngden av teknisk 

infrastruktur. I tillegg vil trinn 3 være mer komplisert anleggsteknisk å gjennomføre. Mht. 

byromskvalitet er gevinsten størst i trinn 1 og 2. 

  

 

  

1.        Innledning 
1.1.  Bakgrunn 

I forbindelse med behandlingen av «Byplanstrategi Arendal 2023» vedtok bystyret i møte 

23. juni 2016 at utredning av kanal skulle inngå som del av arbeidet med en 

kommunedelplan for sentrum. Vedtakspunkt b) lyder som følger: 

Det igangsettes arbeid med en arealbasert kommunedelplan for kommunens 

sentrumsområde. Planarbeidet gis følgende mandat og innhold for planprogrammet: 

1.  Prioritere og sikre de viktigste kulturhistoriske bygninger og bygningsmiljø 

2.  Avklare fasader, estetikk, byggehøyder og volum i sentrum 

3.     Utrede kanal 

4.  Byrommenes funksjon/ Lekeplassfond/Mobile aktivitetstiltak (mobil 

ballbinge) 
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5.  Gatebruk/Bilfri by/Varelevering/Sykkel/ Bro over Pollen (inkl. vurdere 

ladeplasser for el-biler, (ikke hurtiglader), (sikre parkeringsplasser for el-sykkel med 

lademuligheter, tilby utleie av el-sykler, mulig finansieringsordning for elsykkel, 

låsbare og tørre sykkelparkeringer ved ferge og busstopp) 

6.  Kulturlokaler/ Flerproduksjonshus 

7.  Byboliger/Herunder botilbud med heldøgnsomsorg/institusjon (legge til rette 

for energiproduksjon i offentlige bygg, grønne vegger og tak, nullhus, 

BREAM-standard) 

8.  Forretninger/ Næringslokaler 

9.  Universell tilgjengelighet 

10.  Ivaretakelse og etablering av grøntområder/oppgradering av 

Teaterplassen/nytteplanter/ grønnkorridor gjennom byen 

11.  Utviklingen av Fløybyen (tidligere område for sjømannsskolen) er en svært viktig 

del av sentrumsviklingen i Arendal. 

Kanalselskapet sendte brev til kommunen 14. mai 2018 der de orienterte om at de har 

opprettet Stiftelsen Kanal 2023 som har som mål at en kanal mellom Kittelsbukt og Pollen 

skal stå ferdig til 7. mai 2023 – byens 300 års jubileum. Stiftelsen Kanal 2023 skal arbeide 

med å sikre finansiering og fremdrift av kanalprosjektet, både i planleggingsfase og 

gjennomføringsfase. Arbeidet vil omfatte tekniske/økonomiske beregninger og angi 

milepæler for start og ferdigstillelse av de forskjellige fasene frem til åpning i 2023. 

Kanalselskapet orienterte i brevet til kommunen om at de har under arbeid et revidert 

forprosjekt som bl.a. tar hensyn til vedtatt plan for p-hus Tyholmen og at de ønsket å 

fortsette planarbeidet i direkte kontakt med kommunale etater og andre berørte parter. 

Henvendelsen fra Kanalselskapet ble behandlet som egen sak av Kommuneplanutvalget i 

møte 27. juni 2018 der det ble fattet følgende vedtak: 

Den nyetablerte stiftelsen Kanal 2023 har som mål at en kanal mellom Kittelsbukt og 

Pollen skal stå ferdig til 7. mai 2023 – byens 300 års jubileum. 

Arendal Kommuneplanutvalg er positive til at stiftelsen Kanal 2023 starter et 

forprosjekt/prosjekt-forslag som vil omfatte tekniske/økonomiske beregninger av et 

kanalprosjekt gjennom Arendal Sentrum under følgende forutsetninger: 
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·       Prosjektforslaget må avklare alternative finansieringsmodeller for etablering 

og drift av kanal 

·       Arendal Kommuneplanutvalg må holdes løpende oppdater om fremdriften i 

prosjektet. 

·       Kommunens kommunaltekniske enhet må være løpende involvert i de 

tekniske vurderingene som gjennomføres i regi av stiftelsen. 

·       Arbeidet må koordineres løpende med kommunens prosjektgruppe tilknyttet 

Byplan 2023 (områdereguleringsplanen for sentrum) 

·       Endelig forslag til et kanalprosjekt med tilhørende finansierings-plan/opplegg 

skal presenteres for bystyret som vil ta endelig stilling til om, og eventuelt 

hvordan, kanalprosjektet skal realiseres. 

Forprosjektet/planforslaget må være ferdig slik at en eventuell kanaltracè kan sikres 

juridisk i den pågående områdereguleringsplanprosessen for sentrum. 

Stiftelsen Kanal 2023 besluttet høsten 2018, etter en tilbudsrunde med forhandling med 

ulike leverandører av konsulenttjenester i Arendal, å inngå avtale med Asplan Viak for 

gjennomføring av en mulighetsstudie. Formålet med mulighetsstudiet er å avdekke om det 

er teknisk, praktisk og økonomisk mulig å etablere kanal mellom Kittelsbukt og Pollen i 

Arendal sentrum. Mulighetsstudiet er en forutsetning for videre arbeid med etablering av 

kanal. 

Stiftelsen Kanal 2023 søkte i brev av 28. februar 2019 Arendal kommune om støtte på kr 

100.000,- for gjennomføring av mulighetsstudiet. Selv om rådmannen innstilte positivt til å 

bevilge beløpet som omsøkt, falt rådmannens forslag med 5 mot 4 stemmer ved 

behandling av saken i Formannskapet 14. mars 2019. Stiftelsen Kanel 2023 valgte derfor å 

trekke søknaden før behandling i Bystyret 28. mars 2019. 

1.2.Tidligere utredninger 

Ideen om gjenåpning av kanalene i Arendal ble første gang lansert offentlig av Erling 

Okkenhaug vinteren 1989. Sommeren 1990 ble «Kanalselskapet For Arendals Bymiljø» 

dannet med Odd Skaug Syvertsen som leder. Våren 1991 utkom første nr. av “Kanalposten” 

et meldingsblad til selskapets etter hvert mange medlemmer. Ideen om gjenåpning av 

kanalene har til tider vært debattert heftig i mediene gjennom flere år. 
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Kanalbyen Arendal Nordens Venedig, 1992 

Med støtte fra Miljøverndepartementet utarbeidet Kanalselskapet høsten 1992 rapporten 

«Kanalbyen Arendal Nordens Venedig». Rapporten tok opp sentrumsproblematikken i et 

bredere perspektiv, og berører temaer som identitetsforståelse, kulturhistorisk forankring, 

sentrumspolitikk og menneskene i byen. I tillegg til rapporten ble det utarbeidet en rekke 

perspektivtegninger av kanal gjennom byen, samt en modell i målestokk 1:500. 

Forprosjektrapport, 1996 

Den 3. november 1994 sendte kommunen, i samarbeid med Kanalselskapet, ut invitasjon 

til å gi pristilbud på forprosjekt for kanaler i Arendal. Formålet med forprosjektet var å 

«avklare det som både tilhengere og motstandere mener er nødvendig for å kunne ta endelig 

stilling til hvorvidt selve kanalprosjektet vil være gjennomførbart». Arendal bystyre vedtok 20. 

mars 1995 å inngå kontrakt med Asplan Viak som konsulent for forprosjektet, under 

forutsetning av at Kanalselskapet dekket halvparten av kostnadene.  Arbeidet med 

forprosjektet ble sluttført januar 1996, med forprosjektrapport datert 7. februar 1996. 

Forprosjektet fra 1996 danner et godt grunnlag for det videre arbeidet med kanalen. 

Mange av prinsippene for utforming og oppbygging av kanalen er tatt med videre i denne 

mulighetsstudien. 

Vannkvalitet og gjennomstrømning ble ifbm. forprosjektet vurdert av SINTEF i Trondheim, 

delvis ved forsøk i laboratorium. Konklusjonen var at det ikke vil være fare for lukt og 

tilslamming av kanalen, dersom en etablerer kunstig strømsetting ved hjelp av pumpe. En 

slik pumpe må gå ca. 1 time pr. døgn for å oppnå ønsket effekt. En regner ikke med å 

kunne holde kanalen isfri om vinteren. Disse forholdene har ikke endret seg og det er ikke 

utført nye vurderinger knyttet til vanngjennomstrømningen. 

Som i det tidligere forprosjektet antas det å ikke være konstruksjons- eller geotekniske 

problemer med å etablere kanalkanter. Det foreslås ulike konstruksjonsmetoder (stålspunt 

og betong) og ulik materialbruk i front (granitt, tre og betong) avhengig av fundamentering 

og ønsket utseende. 
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2.        Eksisterende situasjon 
2.1.Naturgitte forhold 

Topografi 

De topografiske forholdene i sentrum er slik at mesteparten av dagens bygulv ligger på 

rundt kote +2. Kart fra 1646 viser at Arendal opprinnelig besto av flere holmer og odder 

med bukter og sund mellom. Etter hvert som byen vokste ble sunda og buktene gradvis fylt 

igjen for å skape mer landareal og byggegrunn. 

I 1933 blir kanalen mellom Kittelsbukt og Pollen fylt igjen og Tyholmen blir med det 

landfast. Kittelsbukt som tidligere strakte seg helt inn til Malmbryggen, ble fylt igjen med 

sand pumpet opp fra Hovekilen i årene rett etter krigen. Derfor er det naturlig å anta at 

mesteparten av grunnen består av sandgrunn og andre løsmasser. 

Forurenset grunn 

I forbindelse med utbyggingen av østre del av Amfi Arena ble det avdekket forurensede 

masser i grunnen (lokalitets ID 3175). Påvirkningsgraden er satt til 2: «Akseptabel 

forurensning med dagens areal- og resipientbruk». Det er også registret miljøgifter både i 

Pollen og Kittelsbukt, men sjøbunnen her er nå dekket til med et ca. 40 cm tykt lag med 

sand. Pollen og Kittelsbukt inngår i Miljødirektoratets plan for rydding av forurenset 

sjøbunn langs norskekysten. 

Naturmangfold 

Det er ut i fra Miljødirektoratets Miljøatlas ikke registrert viktige naturtyper i tilknytning til 

arealene mellom Kittelsbukt og Pollen. 
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2.2.Kulturmiljø 

Hele Tyholmen (K29) inngår i Riksantikvarens sitt NB register (Nasjonale interesser i By). 

Riksantikvaren skriver at «Fordi Tyholmen var omkranset av vann på alle kanter, ble den 

ikke rammet av noen av bybrannene på 17- og 18-hundretallet. Nede ved sjøen bygget 

velhavende handelsmenn sine boliger og pakkboder. Både de store husene, enten de ligger 

som blikkfang mot sjøen eller i de mer selvgrodde gatestrukturene lenger inne, og de 

mindre høyere oppe, viser et tverrsnitt av bebyggelse og sosiale strukturer i en småby på 

17-1800-tallet.» 

Pollen er også registrert som kulturmiljø av Nasjonal interesser i By (NB! Registeret)  

«Pollen har nasjonal interesse fordi den har en viktig rolle som markedsplass 

gjennom Arendals sjøfartshistorie. Det er Pollen som historisk havneområde 

og byrom som særlig må hensyn-tas. Den opprinnelige murgårdsbebyggelsen 

fra slutten av 1800-tallet er særlig viktig og bør virke dimensjonerende på evt. 

nye prosjekter med hensyn til skala, volum». 

Mange av bygningene på Tyholmen er verneverdige og enkelte er fredet (angitt som lilla 

trekant). Det gamle politikammeret (id 120548-1) i Nedre Tyholmsvei 2 meldte kommunen 

til riving i januar 1965, og fredningen ble hevet. Huset var da svært forfallent. Huset ble 

imidlertid stående, og ble på midten av 1970-tallet restaurert. 

Tidligere Statens hus i Kirkebakken 2 (Kanalgården) har vært vurdert fredet (id 174917-1). 

Riksantikvaren gir følgende omtale av verneverdien: «Bygningsanlegget har en meget 

sentral beliggenhet med hovedfasaden ut mot Kanalplassen mellom Arendals 

monumentale kirke, Trefoldighetskirken, og den meget verneverdige gamle 

trehusbebyggelsen på Tyholmen. Anlegget skiller seg klart ut fra den øvrige 

sentrumsbebyggelsen i Arendal både i materialbruk og formspråk. Anlegget er likevel godt 

innpasset i bystrukturen, og er slik et eksempel på at ulike stiltyper kan gå sammen med et 

miljø preget av tradisjonell arkitektur. Bygningen er gitt en sentral plassering og det er lagt 

vekt på å skape et offentlig signalbygg.» 
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Arendal kirkested er registrert som fjernet kirkebygg. Kulturminnet (id 83790) er registrert 

som listeført kirke, men er ikke fredet. 

Foruten Tyholmen er det på nordsiden innerst i Kittelsbukt registrert et teknisk/industrielt 

kulturminne, utskipingsanlegg (id 224425-1). Her var det privilegert skipskran fra 1744. 

Kartfestinga er unøyaktig, og kulturminnet er ikke fredet.  

Det ble for noen år siden utført gravearbeid på Kanalplassen der deler av de gamle 

kanalkantene ble påvist.  I forprosjektrapporten fra 1996 er det vist til at det tidligere ikke 

har vært noen kunstig opparbeidet vannløp gjennom sentrum, men heller tvert imot. De 

naturlige vannløpene har gradvis «grodd igjen». Denne historiske endringsprosessen har 

hele tiden tilpasset seg byens nye utfordringer, enten det var i form av bybranner, biltrafikk 

eller behovet for mer byggegrunn. For mer kunnskap om kanalhistorien henvises til notatet 

«Kort historikk over kanalens utvikling gjennom 465 år – 1528-1993». 

Studier av kart og foto viser at den opprinnelige kanalkanten var sterkt sammensatt. Det er 

bare langs Kirkegaten og Peder Thomassons gate at kanalkanten var opparbeidet med et 

enhetlig preg som følge av bybrannene.  Funn under graving viser at kanalkantene delvis 

ble revet ned i kanalen ved gjenfylling og at de består av diverse ikke bearbeidet stein av 

relativt små dimensjoner. Kanalkantene var i tillegg delvis fundamentert på gamle brygger 

og bolverk, slik at deres tilstand er høyst usikker i dag. 

Det er derfor ikke tatt som føring at en skal prøve å gjenskape / restaurere tidligere 

kanalkanter ved etablering av ny kanal. 

Ifølge Kanalselskapet har Riksantikvaren har gitt sitt samtykke til at kanalsteinene kan 

flyttes på i forbindelse med bygging av kanal. 
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2.3.Byen som kulturarena 

Omlegging av biltrafikken utenom sentrum og etablering av stadig flere parkeringsanlegg i 

fjell har frigjort sentrale arealer og åpnet opp for etablering og oppgradering av gågater og 

plasser. Det har samtidig skjedd en utflytting av butikker fra sentrum, mens stadig flere 

serveringssteder har etablert seg i lokaler med tilknytning til attraktive byrom. Sentrum har 

blitt en viktig arena for kultur, rekreasjon og sosialt samvær. Byrommene er blitt tatt i bruk 

som arena for stadig flere og større arrangementer, fra etablering av internasjonalt marked 

i 1994, Canal Street i 1996 til Arendalsuka i 2012. 

Internasjonalt marked (juni siden 1994) 

Internasjonalt Marked ble arrangert for første gang som selvstendig arrangement 1994 og 

markerte sitt 25-årsjubileum i 2018. Men den spede starten var allerede i 1990 og 

påfølgende år, da arrangementet inngikk i Åpent Hus på Arendal Internasjonale 

Kultursenter (nå Munkehaugen kultursenter). 

Markedet var det første av sitt slag i Norge og har samlet flere tusen mennesker hvert år, i 

et fargerikt møte mellom ulike kulturer og kulturytringer» (Kilde: arendal.kommune.no) 

Canal Street (juli siden 1996) 

«Canal Street er en av Norges aller fineste musikkfestivaler og har sine røtter i jazz og 

blues. Festivalen har blitt arrangert årlig siden 1996. Ett av festivalens kjennetegn er bruken 

av spesielle arenaer, der særpreg og opplevelse går hånd i hånd med musikalske møter.» 

(Kilde: canalstreet.no) 

«Ved å ta i bruk de maritime miljøer og de særegne arenaer som Arendal har å by på, 

ønsker vi å lage en helhetlig opplevelse der sted, kultur og historie danner virkningsfulle 

rammer rundt musikalske møter mellom artister og publikum.» 

Canal Street tar i bruk mange av byens arealer, både ute og inne. Hovedarena har vært 

lokalisert på Sam Eydes plass, mens mange mindre arrangementer har vært avholdt på 

Poppes plass. 
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Bondens marked (enkelte lørdager gjennom hele året) 

På Bondens marked kan du kjøpe mat direkte fra bonden. Produktene du kan få kjøpt vil 

variere gjennom sesongen og fra marked til marked. Som oftest vil du finne ost, økologisk 

kjøtt, fisk og vilt, bakervarer, honning, frukt, bær og grønnsaker. Bondens marked er i dag 

på om lag 20 ulike steder i Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Det langsiktige 

målet er å ha markeder i alle store byer hver lørdag i sesongen. (Kilde: bondensmarked.no) 

Bondens marked ble arrangert første gang høsten 2003 i 9 byer i Norge.  I Arendal 

arrangeres Bondens marked på Torget. 

Kjæmpestaden (juni/aug./sept. siden 2005) 

Kjæmpestaden er en historisk festival og skuespill, med motiv fra Arendals historie. 

Arrangementene ble de første årene etter oppstarten i 2005 avviklet i juni, men har i senere 

år også blitt arrangert på ettersommeren. Festivalen har tatt i bruk flere av byrommene. I 

018 ble Kjæmpestaden avviklet lørdag 8. september på Poppes plass. 

Arendals Vinterfestival (jan/feb siden 2012) 

«Arendal Vinterfestival er en bred festival for barn, ungdom og voksne, med 

vinteraktiviteter og kulturopplevelser. Festivalen arrangeres i januar/februar, med alle 

byens arrangementer og aktiviteter i denne perioden samlet under én festivalparaply. Ved 

å arrangere en festival på denne tiden av året ønsker vi å skape liv, lys og lyst i byen også 

vinterstid!» 

(Kilde:arendalvinterfestival.no) 

Arendal Vinterfestival ble først arrangert i februar 2012. Festivalens initiativtaker var 

Arendal Live. Vinterfestivalen tar spesielt i bruk byrommene Sam Eydes plass og Torget. 

Arendalsuka (august siden 2012) 

Arendalsuka har vært arrangert i uke 33 hvert år siden 2012 og har følgende visjon for 

arrangementet: 

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og 

næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. 
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Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk 

debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati. 

(Kilde: arendalsuka.no) 

Arendalsuka hadde i 2019 over 1250 arrangementer og over 200 stands. Det var 75.500 

unike besøkende i Arendal sentrum, inkludert både lokalbefolkning og tilreisende. 6 av 10 

kommer tilreisende og av disse kommer 16 % fra Stor-Oslo (inkl. Asker og Bærum). Alle 

landsdeler er representert under Arendalsuka. 

Arendalsuka foregår både ute og inne og tar i bruk alle byens plasser og uterom. Spesielt 

viktig er Kanalplassen som rommer «Politisk gate». 

 

  

3.        Gjeldende planer og pågående prosesser 

3.1.Kommuneplan 2019 - 2029 

Det er kommuneplanutvalget som er ansvarlig for å legge fram forslag til ny arealdel for 

bystyret.  Utvalget har jobbet etter planprogram fastsatt av bystyret i møte 22.06.2017 (sak 

17/85). 

I planprogrammet står det: 

«Vi ønsker å utvikle Arendal for alle, både i sentrum og periferi, men ønsker en 

tydeligere arealpolitisk retning. Regionale utfordringer krever at vi tenker Arendal inn i 

en større sammenheng. Kommuneplanutvalget har tatt utgangspunkt i det pågående 

areal- og transportplanarbeidet for regionen, der Arendal kommune er part. Mange 

utfordringer er identifisert og vi ønsker en arealutvikling som tar tak i disse 

utfordringene. Utfordringene i forhold til å minske transportbehovet og hvordan vi skal 

bo og virke i et endret klima framover vil medføre endringer i hvordan vi har planlagt 

de siste tiårene. Sterkere fokus på eksisterende tettstedstrukturer innebærer en 

kursdreining.» 
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Kommuneplanutvalget foreslo i planprogrammet en strategi om «Nærhet til alt» og at 80 % 

av veksten skal komme i Arendal sentrum og noen prioriterte lokalsentra. Fortetting og 

transformasjon framfor å ta i bruk jomfruelig mark er en viktig strategi, men med kvalitet 

og hensyn til kulturmiljø, natur og landskap. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av 

bystyret i møtet 23.05.2019 (sak 19/72). 

Kommuneplanens arealdel omfatter ingen omtale eller vurderinger omkring etablering av 

kanal i Arendal sentrum. 

3.2.Byplanstrategi Arendal 2023 

Visjon for byplan 2023 er å skape fremtidsscenarier for et urbant og fremtidsrettet Arendal 

med sterk identitet og høy livskvalitet. 

I kommuneplanens samfunnsdel for 2011-2021 (forrige planperiode), kap.12 og 

Handlingsprogram, kap. 6.8 står det at det skal utarbeides en områdeplan for sentrum. Det 

ble laget et forslag til planprogram i 2012. I planprogrammet ble det foreslått at det i stedet 

for en områdeplan skulle utarbeides 5 analyser: 

1.     Byromsanalyse 

2.     Transportanalyse 

3.     Kulturhistorisk analyse 

4.     Boliganalyse 

5.     Handels-, service- og næringsanalyse 

Analysene skulle være bakgrunn for en politisk strategi, som skulle behandles som en 

tematisk kommunedelplan.  Det ble i planprogrammet foreslått at behovet for om det i 

tillegg en tematisk kommunedelplan også skulle lages en områdereguleringsplan for 

arealdelen, skulle avklares i denne planprosessen. Planprogram for Byplan Arendal 2023 

ble fastsatt av Arendal bystyre i møte 27.09.2012. 

Byplanstategi Arendal 2023 med tilhørende analyser ble behandlet og vedtatt av bystyret i 

møte 23.06.2016. I vedtakspunkt b) ble administrasjonen gitt mandat til å igangsette arbeid 

med en arealbasert kommunedelplan for kommunens sentrumsområde. Utredning av 

kanal var del av dette mandatet (punkt 3 av 11). 
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3.3.Kommunedelplan for sentrum 

Gjeldende kommunedelplanen for sentrum er fra 1993 og består av en rapport / 

planbeskrivelse med bla. forslag til gatebruk. I gatebruksplanen var etablering av Kirkegata 

som gågate foreslått som første fase, mens etablering av kanal mellom Pollen og 

Kittelsbukt var lagt inn som del av fase 4 i tilknytning til tusenårsskiftet. 

Kommunedelplanen hadde tittelen: «Arendal – Sentrum med miljø og trivsel» og hadde 

blant annet som målsetting at «Parkerte biler langs brygger og åpne plasser skal vekk» og 

«Utearealer utformes og tilrettelegges som møteplasser og til kulturelle formål». Flere av 

planlagte tiltak fra kommunedelplanen er nå gjennomført: 

·       Bygging av omkjøringsvei/tunnel mellom Myrene og Barbudalen. 

·       Flere parkeringsanlegg i fjell har fjernet mye av trafikken i og gjennom sentrum 

og derigjennom frigjort arealer for uteopphold. 

·       Det er bygd nytt bibliotek og kulturhus. 

Mens kanalen, som foreslått i gatebruksplanen, gjenstår fortsatt å få realisert. 

Kommunedelplanen ligger på kommunens nettsider under: 

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-og-styrin

gsdokumenter/ . Her ligger det også stedsanalyse fra 1995. 

Kommunedelplanen for sentrum er å anse som utdatert og skal etter planen erstattes av 

en ny områdeplan (se under). 

3.4.Sentrumsplanen 

I forbindelse med bystyret sin behandling av Byplanstategi Arendal 2023 i møte 23.06.2016 

(jf. kap. 3.2) fikk administrasjonen mandat (vedtakspunkt b) til å igangsette arbeid med en 

arealbasert plan for kommunens sentrumsområde. Utredning av kanal inngikk som del av 

mandatet fra bystyret (punkt 3 av 11). 

Bystyret ga i vedtakspunkt c) føring om at planprosessen måtte legges til grunn: 

1.     Deltagelse, samskaping, samarbeid og midlertidig utforming/installasjoner 

2.     Gjennomføring av en kommunikasjonsstrategi 
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3.     Planprogram fastsettes av kommuneplanutvalget 

Forslag til planprogram skulle etter planen vært sendt på høring våren 2019, men er p.t. 

ikke sendt ut.  Det er av tidligere politiske vedtak litt uklart om Sentrumsplanen skal 

fremmes som områderegulering eller som kommunedelplan. Dette forventes avklart i 

planprogrammet. 

3.5.Gatebruksplanen 

Vurdering av gatebruken (herunder vurdering av bilfri by, varelevering, sykkel, bro over 

Pollen, samt vurdering av ladeplasser for el-biler (ikke hurtiglader), sikre parkeringsplasser 

for el-sykkel med lademuligheter, tilby utleie av el-sykler, mulig finansieringsordning for 

el-sykkel, låsbare og tørre sykkelparkeringer ved ferge og busstopp) var også et av 

punktene (pkt. 5) i bystyret sitt mandatet til administrasjonen om igangsetting av arbeid 

med en arealbasert plan for sentrumsområde. 

Det er utarbeidet forslag til gatebruksplan som trolig tas opp til behandling sammen med 

behandling av planprogrammet for Sentrumsplanen. En prosjektgruppe bestående av 

representanter fra Arendal kommune og Statens vegvesen har hatt hovedansvaret for 

arbeidet med gatebruksplanen. 

Som beskrevet i forordet i planbeskrivelsen så har gatebruksplanen status som en 

temaplan og legger føringer for gatebruk og trafikksystem i Arendal sentrum. En temaplan 

er ikke juridisk bindende, men peker ut hvilken retning byen ønsker å bevege seg. Planen 

vil være et grunnlag for videre arbeid med Sentrumsplanen. Som del av gatebruksplanen 

skal det etter planen følge en tiltaksplan med kostnadsoverslag. 

Hensikten med gatebruksplanen er å prioritere traseer for sykkel, gange, buss og bil. 

Planen skal legge til rette for god fremkommelighet og sikkerhet for alle. 

3.6.Nedgravde avfallsanlegg i Arendal sentrum 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nedgravde avfallsanlegg i Arendal 

sentrum. Planområdet omfatter hele nedre sentrum og planen omfatter til sammen 5 ulike 

lokaliteter. 
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Det foreligger planforslag (planid 09062017-16) som har vært ute til offentlig ettersyn i 

perioden 20. april til 4. juni 2018. Planarbeidet er stoppet opp i påvente av arbeidet med 

Sentrumsplanen. Det vil ikke bli utarbeidet egen reguleringsplan for nedgravde 

avfallsanlegg. Tiltakene vil bli innlemmet og regulert som del av Sentrumsplanen. 

3.7.Varsel om oppstart planarbeid for kanal 

Pollen-Kittelsbukt 

Det ble 13.01.2011 varslet igangsetting av detaljregulering for kanal fra Pollen til Kittelsbukt 

(planid 2014pua2). Hensikten med reguleringen var å legge til rette for kanal med 

nødvendig sideareal. Tilgrensende arealer vil bli sett på med henblikk på konsekvenser for 

kjøretrafikk, myke trafikanter, oppstillingsplasser for drosjer og busser, miljøtiltak og 

oppholdsarealer. 

Områdeavgrensningen fulgte reguleringsgrensen til gjeldende reguleringsplaner i sentrum, 

men overlapper noe av reguleringsplanen for Kittelsbukt og reguleringsplanen for 

Tyholmen. Overlappen er gjort for å drøfte/tilpasse avkjørsel til Kittelsbuktveien og drøfte 

alternative avkjørsler til fjellanlegg og adkomst til Nedre og Øvre Tyholmen. 

Forslagsstiller var Kanalselskapet for Arendal bymiljø. Frist for å sende inn merknader var 

satt til 31.03.2011.  Dette planarbeidet stoppet opp og er nå erstattet av prosjektet Kanal 

2023, jf. kommuneplanutvalget sitt vedtak i møte 27. juni 2018. 

3.8.Gjeldende plansituasjon 

Reguleringsplan for Indre Kittelsbukt (planid 2013r9) 

Reguleringsplan for Indre Kittelsbukt ble vedtatt 22.05.2008 og sist endret 09.10.2013. 

Intensjonen med planen var å utvikle området på sydsiden av Kittelsbuktveien til 

næringsområde med parkeringsanlegg i fjell, sikre god tilknytning til sentrum med 

strandpromenade og bevare den gamle bebyggelsen mellom Vesterveien og 

Kittelsbuktveien som et verneverdig område i tråd med gjeldende kommunedelplan for 

«sikring og videreutvikling av bevaringsverdige bygningsmiljø og områdene rundt». 

Reguleringsplanen omfatter Vesterveien og Kittelsbukt regulerer bl.a: 

 
25 



 
 

·       Innkjøring til Tyholmen P-hus. 

·       Kjørbar adkomst til regulerte nye byggeområder på fylling i sjø på vestsiden av 

Kittelsbukt. 

·       Parkområde delvis på fylling innerst i Kittelsbukt. 

Regulert og planlagt utbygging i Indre Kittelsbukt er i hovedsak ikke realisert. Det er ikke 

foretatt nye utfyllinger i sjø innen planområdet siden planen ble vedtatt. Det er kanskje 

også usikkert om planlagte utfyllinger vil bli gjennomført iht. plan av hensyn til pågående 

prosjekt med tildekking av forurenset masse på havbunnen i Kittelsbukt. Likefullt 

forutsettes det at ny kanal må opprettholde Kittelsbuktveien som kjørbar adkomst til 

området. 

Reguleringsplan for Sandenområdet (planid 2014r22) 

Reguleringsplan for Sandenområdet ble opprinnelig vedtatt 18.12.2003, men planen har 

gjennomgått tre mindre endringer, først 14.04.2005 (ny publikumsinngang til Sparebanken 

Sør), deretter 09.11.2009 (trappeløpet mellom Vesterveien og Strømsbuveien og sist 

18.05.2017 (tatt ut bestemmelse om allmennhetens tilgang, og om ansvar for drift og 

vintervedlikehold for Amfi Arena). 

Intensjonen med reguleringsplanen var å legge til rette for utbygging av Arenasenteret til et 

moderne, bymessig varehus med boliger og kontorer i de øverste etasjene, og samtidig 

legge til rette for en ny og direkte adkomst til P-hus Vest fra Vesterveien. 

Utbyggingen av Amfi Arena (Alti Arendal) og P-hus Vest er utført og ferdigstilt iht. 

reguleringsplan. Etter bygging av ny adkomst til P-hus Vest direkte fra rundkjøringen på 

Myrene, er det større fleksibilitet mht. innkjøring til parkeringsanlegget. Det vurderes som 

gunstig for trafikkflyten ved etablering av kanal. 

Bebyggelsesplan for Sanden, rutebilstasjonen (planid 2014r14b1) 

Bebyggelsesplanen for den gamle rutebilstasjonen på Sanden ble vedtatt 29.08.2002 og 

omfatter områdene FK/O-1, F-1 og tilliggende trafikkområder. Planen hjemlet bygging av 

nytt kultur- og rådhus, etablering av byplass (Sam Eydes plass) og tilrettelegging av ny 

gateterminal for kollektivtrafikken. Området er ferdig opparbeidet iht. plan. 
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Reguleringsplan for Tyholmen (planid 2014r15) 

Reguleringsplan for Tyholmen ble vedtatt 11.10.1999 og sist endret 20.03.2019 (formålet 

for Citygården endres fra forretning/kontor til sentrumsformål). Målsettingen med 

reguleringsplanen for Tyholmen er å bevare, videreutvikle og dels gjenopprette områdets 

kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier i sammenheng med 

omkringliggende miljø. Tiltak som virker skjemmende og som kommer i konflikt med 

planens målsetting, tillates ikke. 

Reguleringsplanen omfattet opprinnelig all bebyggelse på Tyholmen, men deler av planen 

er erstattet av nye reguleringsplaner. Det gjelder for Vesterveien 3, bebyggelsen i 

Rådhusgaten og deler av Nedre Tyholmen (Tyholmen hotell). 

Reguleringsplan for Vesterveien 3 (planid 2014r23) 

Det foreligger egen reguleringsplan for Vesterveien 3, vedtatt 13.05.2004. Planen erstatter 

deler av reguleringsplan for Tyholmen og tilrettelegger for ombygging av eksisterende 

bebyggelse til forretning, kontor og/eller bolig. Planen omfatter også et mindre privat 

lekeområde på østsiden mot Tyholmen. Planen gir ingen nye/fremtidige føringer for 

etablering av kanal. 

Uregulerte arealer 

Store deler av kvartalsstrukturen i Arendals sentrum er i dag uregulert. Dette gjelder også 

for Kirkegaten og Kanalplassen. Men selv om arealene er uregulert er gate og 

kvartalsstrukturen klar og tydelig, slik at eksisterende bygde situasjon er å regne som 

førende ved etablering av kanal. 
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3.9.Andre interesser / interessegrupper / planer / nye 

anlegg 

Miljøtiltak i Kittelsbukt og Pollen 

Arendal kommune har i 2019 dekket til sjøbunnen i Pollen og Kittelsbukt med et ca. 40 cm 

tykt lag med sand. Dette gjøres for å hindre at miljøgifter skal spres i sjøen og til 

organismene som lever der. Pollen og Kittelsbukt inngår i Miljødirektoratets plan for 

rydding av forurenset sjøbunn langs norskekysten. Samtidig er dette tiltaket et viktig bidrag 

i kommunens miljømål. At bunnsedimenter ikke skal være til hinder for friluftsliv, fiske og 

havnedrift. (Kilde: arendal.kommune.no) 

Tyholmen P-hus 

Parkeringsanlegg under Tyholmen ble ferdigstilt våren 2020. Kjøreadkomst til 

parkeringsanlegget er fra Vesterveien ved kjøpesenteret Alti  i nord, som regulert i 

opprinnelig reguleringsplan for Tyholmen og endringer i reguleringsplan for Indre 

Kittelsbukt. Parkeringsanlegget er sammenkoblet med eksisterende parkeringsanlegg 

hjemlet i reguleringsplan for del av nedre Tyholmen. Det er etablert egen gangadkomst til 

Rådhusgaten via portrommet ved Rådhusgaten 6. 

Samlokalisering av kulturskolen 

Kilden og det tidligere Statens hus (Kanalgården) midt i Arendal sentrum er bygd om til et 

felles kulturbygg. Her vil kommunen samlokalisere tilbud til ungdom, kulturskolen og det 

frivillige kulturliv. Frem til i dag har kulturskolen drevet undervisning på tre steder i 

Arendal: Munkehaugen, Kilden og biblioteket. Ved å samle alle aktivitetene i Kanalgården, 

som ligger vegg i vegg med Kilden, kan det bli et betydelig sambruk. Kilden er i dag 

ungdomsklubb og samlingssted for lokalt kulturliv. Her ligger også teatersalen som både 

brukes av kulturskolen og andre. Det frivillige musikkliv har i mange år ønsket seg og 

jobbet for flere og bedre øvingslokaler. (Kilde: arendal.kommune.no) 
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Isbane foran Arendal kultur- og rådhus (Sam Eydes plass) 

Arendal By AS vurderer muligheten for å anlegge isbane på Sam Eydes plass. Isbanen er 

tenkt som permanent anlegg under belegningssteinen slik at anlegget ikke vil være til 

hinder for annen bruk i den varme årstiden. Anlegget skal finansieres som et spleiselag 

mellom Arendal By, Sparebanken Sør, Stiftelsen Arendal Byselskap, Los, Amfi Arendal og 

Arendal kommune. Arendal Eiendom har fått ansvaret for videre planlegging og 

gjennomføring. 

4.        Utforming av kanalen 

4.1.Vann gir kvalitet i byutvikling 

I forprosjektrapporten av 7. februar 1996 henvises det til internasjonale visjoner om å 

bruke vann aktivt i utvikling av attraktive byer. Det vises til kanalåpningsprosjekt i Aarhus i 

Danmark og Papenburg i Tyskland, utvikling av ‘vannfront’ (waterfront) prosjekter i Canada 

og USA og ikke minst i Bergen, Aker brygge og i Gamlebyen i Oslo. 

Denne trenden er blitt tydelig forsterket gjennom de siste 23 år. 

Vann er nå det mest positive enkeltelement som kan benyttes i utvikling av byer og 

steder. Eksemplene der byene vender ansiktet mot sjøen er alt for mange til å nevnes, men 

lokalt er det i Kristiansand under etablering en ny kanal gjennom ‘Kanalbyen’. Sandnes har 

gjenåpnet sin Storånåkanal. Tvedestrand har gjenåpnet utløpet av Møllebekken – nettopp 

for å tilføre byen kvaliteter. 

Tvedestrand har realisert reetableringen av sin kanal.  

Oslo er gått så langt at de nå dikterer gjennom kommuneplanen at bekker og elver som er 

nedgravde skal gjenåpnes og på den måten tilføre vann i nye prosjekter. 

Dette tilfører prosjekter langs for eksempel gjenåpnede Hovinbekken store kvaliteter. Så 

gode kvaliteter at delstrekket gjennom Bjerkedalen har mottatt ‘Oslo kommunes 

arkitekturpris 2015’ og pris for ‘Norges beste byrom 2016’. 
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I Kristiansand er det utarbeidet mulighetsstudier for hvordan dagens containerhavn kan 

transformeres til ny bydel. Her er det foreslått å gjenskape den historiske 

Lagmannsholmen ved å etablere en kanal gjennom den nye bydelen. 

 

4.2.Kanalens form og dimensjoner 

Dimensjonerende bredde for kanalen settes til 6 meter. En standard båtplass er gjerne 3 

meter bred, så 6 meter vurderes som minimumsbredde for at to mindre båter (på inntil 2 

meters bredde) skal kunne passere hverandre. 6 meter vurderes også som tilstrekkelig for 

å kunne ro gjennom kanalen. Til sammenligning er den kunstige kanalen / arealet for 

vannlek i Barbuparken 6,6 m bred, mens vannspeilet ved brua i munningen er 7,5 m. 

For å gi nødvendig manøvreringsrom, i svinger/knekkpunkter og der det legges opp til 

mulighet for å fortøye/stoppe med mindre båter langs med kaia/kanalkanten, må bredden 

utvides av rent funksjonelle hensyn. 

Utforming av kanalkanten er vesentlig for opplevelsen av kanalen. Ved høye vertikale 

kanalkanter oppleves kanalen som smalere enn ved nedtrapping mot kanalen. Vi har 

derfor valgt å videreføre nedtrappingen i Pollen langsetter hele Kirkegaten. Dette 

prinsippet foreslås benyttet flere andre steder langs kanalen og vurderes som en god måte 

å knytte kanalen til sidearealene/byrommet og for å gi en bedre opplevelse for folk som 

ferdes langs kanalen.  Denne effekten kan også oppleves i Barbuparken, der den ene 

sidekanten ved elveutløpet er vertikal, mens den andre er skrå. 

Materialbruk 

Materialbruk vil basere seg på en kjent materialpalett fra byen; sidevegger i naturstein på 

deler av strekket og trekledning på deler. Nedtrapping i granitt som i Pollen i dag. På 

toppen av kanalkanten foreslås en solid granittstein som blir gjennomgående i prosjektet. 

På Kanalplassen, i Vesterveien og i Vestre gate videreføres materialbruken som i dag med 

asfalt i kjørebane og betongheller på fortau. I de sentrale delene av prosjektet, dvs. ved 

Sam Eydes plass og området mellom DNB og ‘Syrdalens hjørne’ vil det etableres mer 

høyverdig dekke i form av granitt på plasser og fortau. 
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Tvedestrand sin kanal har sidevegger i naturstein, enkelt smijernsrekkverk og nedtrapping i 

granitt. En materialpalett som fint kan videreføres til Arendal. Sidevegger er i Arendal også 

foreslått utført i treverk i kombinasjon med naturstein. 

4.3.Vannstand for havnivået i Arendal 

Kartverket tidevannstabeller for 2019 gir 

følgende variasjoner for havnivået i Arendal 

oppgitt iht. grunnkartets referansesystem 

NN2000: 

k+1,31 Høyvann med 200 års 

gjentaksintervall 

k+1,08 Høyvann med 20 års gjentaksintervall 

k+0,22 Høyeste astronomiske tidevann 

k+0,08 Middel spring høyvann 

k+0,05 Middel høyvann 

k-0,05  Middelvann 

k-0,15  Middel lavvann 

k-0,18  Middel spring lavvann 

k-0,32  Laveste astronomiske tidevann (LAT) 

k-0,81  Lavvann med 20 års gjentaksintervall 

 

Sjøkartnull er referansenivå for dybder i sjøkartene og høyder i tidevannstabellene. Av 

sikkerhetsgrunner er dybdene i sjøkart referert til et nivå som er så lavt at vannstanden 

sjelden faller under dette nivået. Referansedybdene i sjøkartet er derfor ulikt høydenivåene 

som oppgis på grunnkartet, som opererer med referanse-system NN2000. 
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Middelvann for Arendal er 5 cm lavere enn kote 0 iht. grunnkartets referansesystem 

NN2000. Høyeste astronomiske tidevann (HAT) og laveste astronomiske tidevann (LAT) 

angir høyeste flo og laveste fjære når vi ser bort fra værets virkning på vannstanden. 

De viktigste meteorologiske forholdene som påvirker vannstanden er lufttrykk og vind. 

Høytrykk fører til lavere vannstand og lavtrykk fører til høyere vannstand. Som en 

«tommelfingerregel» vil en endring i lufttrykket på en hectopascal (eller millibar) føre til en 

endring i vannstanden på om lag en cm. Kraftig pålandsvind kan føre til oppstuving av vann 

langs kysten og i fjordene, og fralandsvind kan ha motsatt effekt. Det meteorologiske 

bidraget kan til sammen komme opp i over en meter. Ekstra høyt meteorologisk bidrag blir 

også kalt stormflo. 

Alle oppgitte kotehøyder i dette dokumentet er iht. grunnkartets referansesystem NN2000. 

4.4.Dybde 

Bunnen i kanalen forutsettes anlagt på kote -1,5, slik det også var forutsatt i 

forprosjektrapporten fra 90-tallet. Dette vurderes om en tilstrekkelig og hensiktsmessig 

dybde. Av estetiske hensyn bør kanalbunnen har en mørk farge slik at kanalen ikke 

fremstår som for «grunn». 

4.5.Seilingshøyde 

I utgangspunktet er det ønskelig med størst mulig seilingshøyde, men seilingshøyden er i 

hovedsak et resultat av bygulvets topografi, samt tekniske og forskriftsmessige krav til 

utforming. 

Kotehøyden på omkringliggende bygulv, bredden på kanalen, høyden på 

brokonstruksjonen og kravet om universell utforming gir føringer for mulig oppnåelig 

seilingshøyde. Det gjør at en trolig maksimalt kan oppnå høyde på underkant bro på rundt 

kote +1,9. Det vil tilsi en seilingshøyde på 185 cm ved middel høyvann og 205 cm ved 

middel lavvann. 

Det er påkrevd broforbindelse til Tyholmen P-hus og gangforbindelsen til Nedre Tyholmen 

ved Pollen som vil være førende oppnåelig seilingshøyde. I den tidligere 

forprosjektrapporten var avkjøringen til Tyholmen P-hus foreslått som rundkjøring i 
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tilknytning til innkjøringen til P-hus Vest. Denne plasseringen ga større fleksibilitet mht. 

seilingshøyde. Med innkjøringen som nå er under bygging er fleksibiliteten i vertikalplanet 

langt mer begrenset (se neste underpunkt). 

 

  

4.6.Broforbindelser 

Teknisk forskrift (TEK 17 §8-7) stiller krav om 

at gangatkomst til uteoppholdsareal med 

krav om universell utforming skal: 

a)  være trinnfrie 

b)  ha stigning som ikke er brattere enn 

1:15, unntatt strekninger inntil 5,0 m som 

kan ha stigning som ikke er brattere enn 

1:12 

c)  ha hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 

m for hver 1,0 m høydeforskjell 

d)  ha fri bredde minimum 1,8 m, unntatt 

for strekninger inntil 5,0 m som kan ha fri 

bredde minimum 1,4 m 

e)  ha tverrfall på maksimum 1:50 

f)  ha fast og sklisikkert dekke 

g)  ha visuell og taktil avgrensning 

For broforbindelsene over kanalen vil alle, 

unntatt bokstavpunkt c, være relevante. 

Selv om det ikke er krav om at hele byen skal være universelt utformet, er Arendal sentrum 

svært tilpasset universell utforming. Det er derfor naturlig å forutsette at broer og 

forbindelser over kanalen utformes etter prinsippene om universell utforming. Dette er 

viktig slik at bruene ikke blir barrierer i byen. 

Etablering av kanal vil tilbakeføre Tyholmen som holme og det er etter vår vurdering viktig 

at broene utformes slik at den markerer overgangen til en holme. Dette gjelder spesielt for 
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hovedatkomsten fra Peder Thomassons gate til Friergangen. Det legges opp til etablering 

av 6 broforbindelser, der innkjøringen til Tyholmen 

P-hus og Friergangen utformes som kjørebroer, broforbindelsene Kittelsbuktveien og 

Nedre Tyholmsvei utformes som kjørbar gangvei, mens det legges opp til en gangbro 

parallelt med innkjøringen til Tyholmen P-hus og som forbindelse mellom Sparebanken Sør 

og Sam Eydes plass. 

Tyholmen P-hus / Kittelsbukt 

Med etablering av Tyholmen P-hus er avkjørselen i stor grad låst, både horisontalt og 

vertikalt. Det er ikke ønskelig å heve høyden på Vesterveien foran hovedinngangen til Amfi 

Arena.  Dette er et komplisert kryss. Innkjøring til Tyholmen P-hus anses som primær 

trafikkstrøm, men avkjøring til Kittelsbuktveien må også sikres. 

Krav til kryssutformingen, maks tverrfall og stigning i kryssområdet, gir føringer for 

utforming av broforbindelsen og er dimensjonerende faktor for seilingshøyden i kanalen. 

Kryssområdet må utføres slik at overvann kan ledes vekk fra portalen til Tyholmen P-hus, 

som etableres med terskel på k +2,2. 

Vi foreslår at det etableres separate broforbindelser for kjørevegen og gangtrafikken slik at 

broen ikke blir for bred av hensyn til båttrafikken på kanalen. Oppsplitting vurderes også å 

være gunstig mht. lesbarheten i trafikksituasjonen og derigjennom også trafikksikkerheten. 

 

Friergangen 

Etter bygging av Tyholmen P-hus og sanering av overflateparkering i Rådhusgaten og på 

Nedre Tyholmen, vil trafikken til og fra Tyholmen være sterkt redusert. Friergangen kan 

derfor tenkes utviklet som «shared space» ala Torggata i Oslo. Men det er ikke avsatt noen 

penger til dette prosjektet og det ligger utenfor prosjektområdet til kanalen, slik at en må 

forutsette tofelts gate sør for Kirkebakken. 

Selve broforbindelsen over kanalen og nærliggende sideareal til kanalen forutsettes 

utformet som «shared space» slik at broen ikke blir for stor og dominerende.  Dette vil også 

fungere som et trafikkregulerende tiltak. 
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Nedre Tyholmsvei 

Forbindelsen innerst i Pollen utformes som gangbro i forlengelse av Tollbodgaten. På 

Tyholmensiden ligger eksisterende terreng veldig lavt (nær kote +1) slik at brohodet her må 

løftes nær en meter for å gi tilstrekkelig seilingshøyde under gangbroen. 

For å sikre universell tilgjengelighet foreslås det en kombinasjon av rampe i midten av 

Nedre Tyholmsvei og med trapp ned på begge sider av rampa for å kunne opprettholde 

dagens terrengnivå inn mot bebyggelsen (det gamle politihuset og Fiskebrygga). 

Mot Kanalplassen kan terrenget løftes til det treffer eksisterende terreng. Overgangen 

mellom uteområdet til det gamle Politihuset offentlig gate løses som i dag. 

 

5 .        Gater og byrom 

5.1.Dimensjonering og bruk av byrommene 

Byrommene i Arendal er dimensjonert med tanke på å bruke torg til handel og for å få 

plass til busser og biler. De siste 30 årene har derimot bruken av Arendal endret seg 

drastisk. Det er lite areal som nå blir brukt til oppstilling av busser, det er få 

parkeringsplasser i bybildet og biltrafikken er redusert drastisk. 

Arendal sentrum i 1990 med biltrafikk på Langbrygga, i Havnegata og Kirkegata, med bussparkering 

på rutebilstasjonen (Sam Eydes plass) og bilparkering på Sanden (kjøpesenteret Alti Arendal) og på 

Gassverktomta (Biblioteket) - og med tivoli på Skytebanen. 

Som tidligere drøftet er byene våre i en endringsprosess. Tradisjonell handel og 

butikkvirksomhet er i tilbakegang. Samtidig vokser byen som kulturarena, sted for 

arrangementer, sted for å nyte mat og drikke samt som treffsted mellom mennesker. 

Denne transformasjonen har i Arendal pågått allerede i flere tiår og vil fortsette med 

uforminsket styrke i årene som kommer. Forventningen om gode møtesteder i byene øker. 

Det er forsket mye på hva som kreves for å få gode møtesteder som gode solforhold, at det 

er grønt og frodig, at steder er skjermet for støy og ubehag og godt med steder å kunne 

sitte ned er vesentlige suksessfaktorer (‘herlighetsverdier’ ref. Jan Gehl). For at mennesker 

skal få gode tilfeldige møter er det også viktig at det ikke er for store åpne arealer 
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tilgjengelig. Områder som er bygd etter bilens behov eller for torghandel fungerer ikke 

nødvendigvis som sosiale treffsteder for mennesker. Våre behov for arealer er vesentlig 

mindre enn for bilen. Faktisk er menneskenes plassbehov så små at de fleste byer på 

Arendal sin størrelse oppleves som folketomme. Mennesket trives derfor også godt i 

historiske selvgrodde byer med små arealer. For å få en sosial by er det viktig å ha byrom 

med menneskelige størrelser. 

Jan Gehl sin forskning påpeker at det er med maks 25 meters avstand du får mulighet til å 

gjenkjenne en person. Når avstanden er nede i 7,5 meter får du anledning til å komme på 

hils og et sosialt møte kan finne sted. Langbrygga er 7,5 meter bred mellom uteserveringen 

og trerekka, og fungerer som et særdeles godt byrom. 

Sam Eydes plass er 117 meter lang fra kulturhuset til Kirkebakken. Kanalplassen er 70 

meter lang og nær 40 meter bred. Arealene er store og plassene oppfattes ikke som gode 

sosiale møteplasser. 

Slik kanalen er plassert i forslaget vil den i stor grad beslaglegge områder som i dag 

benyttes av biler. Bl.a. er vannspeilet mellom Sparebanken Sør og ‘Syrdalens hjørne’ 

sammenfallende med utstrekningen til dagens parkering. 

Noe av det samme observeres på Kanalplassen, der folkestrømmen i all hovedsak følger 

Kirkeveien. Selve Kanalplassen har godt med plass og blir i langt mindre grad benyttet. 

Selv på 17. mai benytter folk i all hovedsak Kirkegata. Utenfor Kirkegata er det store åpne arealer og 

god plass på for eksempel på Kanalplassen. 

Forskningen viser at gode møtesteder krever kompakte arealer og korte avstander. Vårt 
forslag innebærer en nedskalering av byrommene slik at de får tilbake en sosial funksjon. 
Under følger en nærmere redegjørelse for denne utformingen for 3 ulike byrom. 

5.2.Kirkegaten 

Forslaget til kanal innebærer at nedtrappingen som er påbegynt innerst i Pollen blir 

videreført for hele Kirkegatens lengde. Det vil gi en bedre sammenheng mellom byrommet 

Pollen og byrommet Kanalplassen. Kanalen vil bli synlig fra Kirkegaten og vil tilføre bedre 

kvalitet og mer interessante ting å se på. 

Snitt gjennom Kanalplassen viser en kanalbredde på 8,0 meter. Bredt nok til at små båter 

skal kunne passere hverandre. Seilingshøyde er markert med stiplet linje. Nedtrappingen 
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fra Kirkegaten er en videreføring av sittetrinnene i Pollen og vil gi en bedret kvalitet på 

Kirkegaten. 

Kirkegaten får dermed en mer sosial utforming sammen med økt kvalitet der vannet og 

aktiviteten i kanalen blir synlig fra gaten. Dette er en løsning vi kjenner fra Langbryggen 

som en positiv bidragsyter til livet i byen. 

5.3.Kanalplassen 

Kanalen over Kanalplassen ble gjenfylt i 1933. I årene etter ble plassen brukt til 

bussoppstilling frem til 1973 da den ble gjort om til festplass og fikk navnet etter en 

navnekonkurranse. Illustrasjonen under er hentet fra Byplan 2023. 

Fra 1973 hadde Kanalplassen innslag av vesentlig mer grønt enn det som er tilfelle i dag. I 

dag huser Kanalplassen Arendals kanskje fineste kirsebærtre, en liten gressplen, en scene 

og et amfi med en lang kurvet rampe som leder universelt opp til Kilden. Etableringen av 

amfiet og rampen ble gjort på et tidspunkt der Politi og Posten holdt til i Kanalgården bak. 

Kanalplassen har de siste årene blitt brukt under arrangementer, som bl.a. Canalstreet og 

Arendalsuka, både som konsertarena og for oppstilling av boder. 

I dag er Politi og Posten flyttet til andre lokaliteter. Bygningsmassen blir renovert og 

Arendal kulturskole skal flytte inn. 

Kanalplassens utforming med en lang buet rampe innebærer en todeling av torget. Det er 

et logisk grep når funksjonene i Kanalgården ønsker et skille fra torget. Området bak 

rampen, mellom rampen og Kanalgården, er derimot i dag et dødt areal som ikke fyller 

noen funksjon. Det er verdifulle arealer som ligger her. 

Nå endrer situasjonen seg og den nye kulturskolen har et innhold som gjør at Kanalgården 

bør gis en god tilknytning til torggulvet og bli en del av Kanalplassen opplevelsesmessig. 

Det innebærer forslagsvis en ombygging av rampen slik at den beholder sin funksjon som 

amfi og sikrer universell tilkomst til Kilden, men at den blir mer kompakt og unngår å dele 

torget. 

Kanalplassen vil med et slikt grep åpne seg opp og få en mye mer funksjonell form. Den vil 

fremdeles få plass til konserter, som bl.a. under Canal Street og Arendalsuka, den vil få 

 
37 



 
 

oppstillingsplass for boder og i tillegg ha mulighet for en større gressplen enn den som 

ligger der i dag. 

Økt andel grønt i sentrum er ønsket av bl.a. Byplan 2023. Forslaget til endring av 

Kanalplassen gir åpning for mer grønt i form av en større gressplen. En gressplen etablert 

på riktig måte kan benyttes under arrangementer ved midlertidig tildekking. Kristiansand 

kommune har erfaring med dette bl.a. med Palmesus på Bystranda. En gressplen på 

Kanalplassen vil kunne tilby innbyggerne grønne arealer i hverdagen og bli benyttet for 

eksempel som underlag for boder under Arendalsuka. 

 

5.4. Sam Eydes plass, «Syrdalens hjørne» og Bankplassen 
Kanalen får et vannspeil på 20 meters bredde og i underkant av 24 meters lengde. Peder 

Thomassons gate foreslås utformet som shared space ved ‘Syrdalens hjørne’. 

Nedtrappingen mot kanalen blir vestvendt og gjøres til et unikt amfi med slak helning, gode 

sittetrinn og tilrettelagte ‘hoppesteiner’ ut i vannspeilet for aktivitet. 

Mellom topp trinn og kjørebanen i Peder Thomassensgate blir det dannet en plass på 10 

meters bredde. Plassen får gode kvaliteter med sikt til vannet og utsikt både mot Sam 

Eydes plass og Kirkegaten. Den blir i tillegg et viktig møtepunkt/knutepunkt i 

gangforbindelsene i byen. 

Vestfasaden til bygningene langs Peder Thomassons gate vil her få kvaliteter som vil minne 

om Langbrygga; vestvendt med gode solforhold, utsikt mot vannspeil og oversikt over folk 

som kommer og går. 

Tverrsnitt fra ‘Syrdalens hjørne’ til Sparebanken Sør i øst. Vannspeilet blir 20 meter bredt. 

Det etableres en nedtrapping med mange ulike sittetrinn og forslagsvis hoppesteiner ut i 

vannet. 

 

Snitt fra ‘Syrdalens hjørne’ til Bankplassen ved Sparebanken Sør. Fasaden langs ‘Syrdalens 

hjørne’ vil få økt kvalitet for uteservering og opphold. 
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5.5.Vesterveien og Kittelsbukt 

Arealene innerst i Kittelsbukt er i dag preget av mye parkering og uoversiktlige 

kjøreforhold. Det er et område som er lite brukt av folk og har stort potensiale for 

forbedring. 

Kanalen er vist på tegning åpnet gjennom hele Kittelsbukt opp til rundkjøringen. Dette er 

den delen av prosjektområdet med mest infrastruktur og minst fleksibilitet med hensyn på 

utformingen av vannveien. 

På det smaleste mellom Arenasenteret og Sparebanken Sør er det liten plass. 

Bearbeidelsen av prosjektet viser dog at det vil være tilstrekkelig bredde til kommunens 

krav til fortau, bussoppstilling og kjørebaner i tillegg til en kanalbredde på 4,0 meter. Denne 

smale løsningen blir kun aktuell over et kortere strekk (under 10 meters lengde). Arealene 

nærmest rundkjøringen blir rasjonelt utformet med fokus på tilstrekkelige bredder for 

gående og kjørende. 

Fra innkjøringen til det nye p-anlegget videre mot sjøen er det i dag utflytende 

parkeringsplass. Bilene vil bli flyttet inn i fjell og det åpner seg muligheter. Forslaget legger 

til grunn at det fremdeles skal kjøres ut Kittelsbuktveien, det skal sikres tilkomst til 

pumpestasjonen, men det vil bli mulig å etablere en bredere kanal med nedtrapping. Her 

vil det bli mulig å legge til med mindre båter. Bussholdeplassen foreslått ved Vesterveien 

får utsikt mot både Kittelsbukt og kanalen. 

Kittelsbukt har per i dag ikke utnyttet sitt potensiale som et godt treffsted i byen. Nå fjernes 

de parkerte bilene. Å få åpnet opp kanalen samtidig som det gjennomføres enkle tiltak som 

å rydde opp i skråningen mot vannet, etablere benker og forbedre nedtrappingen enkelte 

steder vil denne delen av byen fremstå som et sted med identitet og kunne bli en ny og god 

møteplass. 
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Snitt gjennom Vesterveien fra Arenasenteret i vest til Sparebanken sør i øst. 

6.        Trafikk 

6.1.Dimensjonerende gate- og fortausbredder 

Det er viktig at gater og byrom gis en robust utforming, både mht. funksjon og 

materialbruk. Som dimensjonerende kjørebredde kan utformingen av Vestre gate legges til 

grunn. Her er det 6,2 m fra kantstein til kantstein for to-veis blandet trafikk (buss og bil). 

Arendal kommune stiller generelt krav om 2,5 meters fortausbredde, men i en bysituasjon 

bør gatefortauet etter vår vurdering helst være 4 meter, da det gir rom for både opphold 

og passasje. 

6.2.Biltrafikk 

Det forutsettes at gatestrukturen utformes slik at sentrum kan holdes åpent for 

gjennomkjøring. Det vil også være behov for trafikk til/fra Tyholmen og Friergangen må 

derfor holdes åpen for toveis trafikk. 

Det er problematisk med toveis trafikk i Peder Thomassons gate dersom denne også skal 

være bussgate. Bussene trenger hele gatebredden for å få svingt rundt hjørnet 

Malmbryggen - Peder Thomassons gate. Toveis trafikk i Peder Thomassons gate kan derfor 

skape trafikkfarlige situasjoner og/eller medføre begrensninger på framkommeligheten. 

Det er derfor forutsatt at kanalen ikke skal blokkere for muligheten for å opprettholde 

enveiskjørt forbindelse fra Friergangen til Vesterveien / Vestre gate. 

Andre viktige forutsetninger er at adkomst til nytt parkeringsanlegg under Tyholmen er der 

den nå er planlagt/regulert og at ny løsning opprettholder kjørbar adkomst til 

Kittelsbuktveien. 

Adkomst til pumpestasjon i Kittelsbukt er dimensjonert for 12 m lastebil som må kunne 

bakke inntil pumpestasjonen for å kunne gjøre nødvendig drift og vedlikehold, samt for 

utskiftning av utstyr. 
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6.3.Kollektivtrafikk 

Det er viktig at kollektivtransporten sikres gode vilkår for å kunne utvikle seg i tråd med 

samfunnsutviklingen. Det ble avholdt eget møte om kollektivtrafikk med representanter for 

fylkeskommunen og Agder kollektivtrafikk (AKT) 26. mars 2019. 

En vet lite konkret om hva fremtiden vil bringe, men målsettingen om å få flere over på 

kollektivtrafikk er klar - både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det betyr økt frekvens i 

fremtiden, og trolig økt fokus på pendelruter/halvpendlerruter. Omlegging av vegsystemet, 

eksempelvis nå med ny E18, kan også gi endring/nye muligheter for kollektivtrafikken. 

Det er foreløpig lite som tilsier at kollektivtrafikken vil trenge mindre areal i sentrum. Det 

forutsettes derfor at dagens hovedløsning for kollektivtrafikken i sentrum med plassering 

av holdeplasser og kjøring rundt Rådhuskvartalet opprettholdes. 

Holdeplasser 

Prinsipielt sett ønsker kollektivselskapene at bussholdeplassene i sentrum utformes som 

egne lommer for mest mulig fleksibilitet. Det er også ønskelig å opprettholde 

holdeplasskapasiteten i sentrum på dagens nivå. Økt effektivitet/rasjonalitet kan da gå med 

til økt tilbud/frekvens. Holdeplassene i sentrum bør gjerne henge sammen og utformes slik 

at de kan ta 2-3 busser og dimensjoneres for 20 m busser (leddbuss), ev. som en 

kombinasjon av 20 og 15 meters busser. 

Snumulighet i sentrum 

Det å opprettholde snumulighet for bussene i sentrum vil være en kritisk faktor ved 

etablering av kanal. Dagens rundkjøring ved Sparebanken Sør gir snumulighet for busser 

både fra øst og vest. Det er også mulig å snu ved å kjøre rundt «Rådhuskvartalet». Denne 

snumuligheten er begrenset ved store by-arrangementer som Canal Street, Arendalsuka 

m.fl. 

Det er flere mulige alternative løsninger ved store arrangementer som: 

·       Snumulighet rundt et annet sentrumskvartal. Dette er sjekket ut og er mulig, 

men krever trafikkregulerende tiltak. Denne løsningen fungerer ikke så godt for 

busstrafikk fra øst, da de ikke kommer helt inn til sentrum. 
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·       Snumulighet ved å bruke dagens omkjøringstunnel med tilkobling i Blødekjær. 

Denne gir ekstra unødig kjøring og kan skape rutetidsproblemer ved at 

omkjøringstunnelen har begrenset kapasitet og fremkommelighet i rushtiden. 

6.4.Taxi 

Dagens hoved-holdeplass for Taxi vil komme i konflikt med framtidig kanal og må derfor 

flyttes. Drosjenæringen, som i Arendal består av rundt 50 biler/sjåfører, er organisert 

gjennom I-taxi. Det ble avholdt møte med I-taxi 9. september 2019. Der kom det frem at 

taxiene gjerne ønsker å være samlet, men at det ikke er noe krav som tilsier at de må være 

det. I foreliggende forslag til gatebruksplan vises det til en desentralisert struktur med flere 

holdeplasser, men det vil fortsatt være behov og ønskelig med et sentralt 

samlingspunkt/servicepunkt for taxiene. 

Det er flere steder i byen som kan være aktuelle nye lokaliseringer: 

·       å lokalisere oppstilling i Peder Thomassons gate. Denne løsningen vil også 

kunne fungere sammen med dagens servicelokaler eller en kan vurdere muligheten 

for å etablere nye servicelokaler i Peder Thomassons gate, eksempelvis sammen 

med AKT.  Minus med denne løsninger er at en må delvis må etablere holdeplassen 

som en øy ute i gatearealet og dermed kan gi konflikt mellom ventende passasjerer 

og øvrig trafikk. Disse må derfor sikres med gjerde. 

·       å etablere ny hoved-holdeplass i Friergangen mellom Trefoldighetskirka og den 

nye Kanalgården. Etablering av Tyholmen p-hus vil gi redusert trafikk og vil kunne 

frigjøre kantparkering i Friergangen. Minus med denne løsningen er at den 

kanaliserer all taxi-trafikk til Tyholmen. 

·       å etablere ny hoved-holdeplass ved Torget. 

Taxiene er en viktig del av Arendal som serviceby. Taxinæringen har en viktig funksjon mht. 

persontransport, spesielt for bevegelseshemmede. Byens gater, plasser og byrom må 

derfor utformes slik at de er fremkommelige. Det er viktig at taxiene ikke stues bort, men 

får en sentral plassering i byen, med god tilgjengelighet og god fremkommelighet. Det er 

også ønskelig med en plassering slik at det er kort vei for overgang til buss. 
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6.5.Gang og sykkel 

Det tilrettelegges for gang- og sykkeltrafikk i tråd med prinsippene fra gatebruksplanen. 

Denne planen legger opp til at sykkeltrafikk nedover til sentrum fra nord, skjer sammen 

med øvrig trafikk, mens sykkeltrafikk oppover og ut fra sentrum mot nord, skjer i eget felt 

opp Østregate. 

Sykkeltraseer i gatebruksplanen foreslått lagt inn mot Sparebanken Sør, men dette er bare 

et foreløpig innspill.  Det er ikke tatt endelig stilling til valg av side for foreslått traser i 

forslag til gatebruksplan. 

Sykkeltrafikk fra Kittelsbuktveien i vest foreslås lagt på nordsiden av kanalen langs 

Vesterveien, mens gangtrafikken foreslås lagt på sørsiden. 

6.6.Beredskap 

Det er viktig at sikre fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Etter vår vurdering vil 

etablering av kanal ikke være begrensende for beredskapen så lenge det tas hensyn til 

dette forholdet i den videre detaljeringen og prosjekteringen. 

  

7.        Teknikk 

Det ble gjennomført møte med kommunen om teknisk infrastruktur 29. mai 2019. Ifølge 

kommunen er nesten alt av ledningsanlegg i sentrum fra 1980 eller nyere. Det ligger ikke 

inne midler til rehabilitering av deler av ledningsnettet i sentrum. Kommunen har heller 

ikke planer for å vurdere nye tiltak på ledningsnettet i sentrum ut over at det ifbm. 

pågående bygging av Tyholmen P-hus vil det bli lagt inn ny vannforsyning gjennom 

parkeringsanlegget. 
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7.1.Overvann 

Som hovedprinsipp kan overvann ledes ut i kanalen, til Kittelsbukt eller Pollen. 

Det går i dag to hoved-overvannsledninger gjennom sentrum. Den ene ledningen kommer 

ned Vestregate mens den andre ligger i Peder Thomassons gate før den krysser Sam Eydes 

plass. Begge ledningene føres parallelt videre i Vesterveien, først på nordsiden frem til Amfi 

Arena, der de krysser veien og ledes på sørsiden av Vesterveien og ut innerst i Kittelsbukt. 

Begge ledningene er betongledninger og har en dimensjon på 1.400 mm for parsellstrekket 

i Vesterveien og ut i sjøen. Ifølge kommunen ligger disse to ledningene slik at sjøvann fra 

Kittelsbukt gir tilbakeblokkering i selve utløpet slik at det dannes en del bunnsedimenter 

ytterst i ledningene. Dette krever løpende vedlikehold. Det foreslås at begge disse 

ledningene kan ledes rett ut i kanalen ved Sam Eydes plass. Dette gir en sikrere og 

kostnadsmessig bedre løsning. Det kan vurderes om det bør etableres et basseng rett før 

overvannet slippes ut i kanalen for overgang til flere rør av mindre dimensjoner, der det 

samlede tverrsnittet opprettholdes, slik at utløpet blir mindre iøynefallende. 

Pumpestasjonen i Malmbryggen har i dag overløp til overvannsledningen ved driftsstans. 

Det må ved videre detaljplanlegging og prosjektering vurderes hvordan dette overløpet 

skal håndteres, dersom en velger å føre denne overvannsledningen rett ut i kanalen. 

Øvrige overvannsledninger i området ledes korteste vei ut i kanalen. 

7.2.Avløp (spillvann) 

Omlegging av avløpsledninger er nok det som må vies størst oppmerksomhet da en ønsker 

flest mest mulig ledninger med selvfall og minst mulig bruk av pumpeledninger. Deler av 

dagens ledningsnett i sentrum er dårlig og ligger tidvis under havnivå. Lekkasjer i 

ledningsnettet medfører inntrengning av sjøvann som da unødig pumpes videre til 

renseanlegget på Utnes. Oppgradering av ledningsanlegget vil gi mindre lekkasje og ev. 

mulighet for å sanere eksisterende pumpestasjon i Malmbryggen. 

Spillvann fra Nedre Tyholmen 

Avløpsledningene på Nedre Tyholmen ledes i dag til pumpestasjonen på Teaterplassen. 

Derfra går det pumpeledning i Friergangen til kum i bunnen av Kirkebakken, hvorfra 
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spillvannet renner i selvfallsledning til pumpestasjonen i Kittelsbukt. Dette vil også være 

hovedprinsippet ved etablering av kanal. Da må selvfallsledningen fra Kirkebakken legges 

om i grøft langs med bygget til Sparebanken Sør og på sørsiden av kanalen, helt frem til 

pumpestasjonen i Kittelsbukt. Dette vil i hovedsak utgjøre behovet for omlegging av 

spillvann på Tyholmen ved etablering av kanal. 

Spillvann i Peder Thomassons gate 

Spillvannet fra bebyggelsen i Peder Thomassons gate ledes i selvfallsledning nordover i 

gata og videre vestover til pumpestasjon i enden av Malmbryggen, ved økonomiinngangen 

til Arenasenteret. Pumpestasjonen i Malmbryggen pumper ikke spillvannet videre i 

pumpeledning, men løfter spillvannet opp til kum med høyere nivå rett utenfor 

pumpestasjonen. Derfra renner spillvannet i selvfallsledning sørover i Vestre gate og videre 

i Vesterveien. Etablering av kanal vil ikke kreve omlegging av spillvannsledningen i Peder 

Thomassons gate.  Ved å etablering ny pumpestasjon med inntak av spillvann i nivå under 

kanalen i Kittelsbukt, gjør at en kan legge spillvannet i Vestre gate og Vesterveien i dypere 

grøft slik at pumpestasjonen i Malmbryggen ev. kan saneres. Da unngår en samtidig at 

spillvann slippes ut i overvannsledningen ved driftsstans på pumpestasjonen i 

Malmbryggen. 

Spillvann i Kirkegaten 

Det går ikke offentlig spillvannsledning gjennom Kirkegaten. Ifølge ledningskartet til 

kommunen ligger det en 30 meters spillvannsledning fra kum utenfor Syrdalens hjørne ved 

Kirkegaten 1 med selvfall vestover til kum ved fotgjengerovergang over 

Friergangen/Vesterveien ved Syrdalens hjørne. Hvor stor andel av bebyggelsen i Kirkegaten 

som er koblet til denne spillvannsledningen, fremgår ikke av kommunens oversikt over 

ledningsnettet. Trolig er bebyggelsen koblet til via private ledningsanlegg, da dette ikke 

fremgår av ledningskartet. Høydene på bunn kum er heller ikke tilgjengelig informasjon, 

men trolig ligger spillvannsledningen relativt grunt siden dette er starten på 

selvfallsledningen ned til pumpestasjonen i Kittelsbukt. Den korte spillvannsledning i 

Kirkegaten vil være i konflikt ved etablering av kanal og må derfor legges om. 
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Alternative løsninger kan være: 

·       Legge spillvannsledningen rundt Syrdalens hjørne og frem til kum i Peder 

Thomassons gate. Dette gir en relativt kort omlegg, men forutsetter at høyden på 

bunn kum i Peder Thomassons gate ligger lavere enn bunn kum i Kirkegaten slik at 

en kan oppnå selvfall. Det krever innmåling for å kunne få avklart om dette er mulig, 

men det er denne løsningen som er lagt til grunn for foreliggende 

kostnadsberegning. 

·       Legge spillvannsledningen rundt Syrdalens hjørne og videre rundt på nordsiden 

av kanalen med påkobling til kum i kryss Vesterveien – Vestre gate. Dette gir lengre 

omlegging og vil også kreve innmåling for å avklare av om det er mulig å få til 

selvfall. 

·       Legge selvfallsledning østover i Kirkeveien til Pumpestasjonen ved inngangen til 

Pollen P-hus innerst i Pollen. Fra denne pumpestasjonen kan det legges 

pumpeledning som pumper spillvannet tilbake i Kirkegaten, under kanalen til kum i 

Friergangen på sørsiden av kanalen. Her ifra kan spillvannet føres sammen med 

spillvannet fra Nedre Tyholmen i selvfallsledning til pumpestasjonen i Kittelsbukt. 

Dette krever at hele Kirkegaten graves opp, men løser samtidig kryssing under 

kanalen uten å måtte etablere ny pumpestasjon. 

Ifølge driftsleder i kommunen vil etablering av ny pumpeledning i Kirkegaten  kunne bedre 

driftssikkerheten på avløpsnettet, da kommunen av og til har noen problemer med 

eksisterende pumpeledning i Havnegaten som da vil kunne saneres. Dette vil gi en 

oppgradering av avløpsnettet i sentrum. 

Spillvann i Vesterveien 

Etablering av kanal vil kreve omlegging av avløpsnettet i Vesterveien. Det må etableres 

selvfallsledninger i nye traseer på begge sider av kanalen til pumpestasjon i Kittelsbukt. 

Dette vil kreve en relativt omfattende omlegging av ledningsnettet i Vesterveien og innerst i 

Kittelsbukt. 

I drøftingsmøtet med kommunens tekniske avdeling ble kryssing under kanalen innerst i 

Kittelsbukt, vurdert som den beste løsningen. 
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Pumpestasjon Kittelsbukt 

Kryssing under kanalen vil kreve at pumpestasjonen i Kittelsbukt bygges om slik at inntaket 

fra selvfallsledningene kan legges lavere. Dette vurderes som en bedre løsning enn å 

krysse i pumpeledning eller sjøledning, da begge alternativene vil kreve etablering av en 

supplerende pumpestasjon på nordsiden av kanelen i tilknytning til Vesterveien. 

Ombygging av pumpestasjonen vil være krevende, da en må opprettholde kontinuerlig drift 

i eksisterende stasjon under ombyggingen. Det betyr at en sannsynligvis vil måtte bygge 

det nye anlegget ved siden av, eller som en utvidelse av det eksisterende. Det at ledningene 

skal legges under kanalen som er planlagt med bunn på kote -1,5, krever at anlegget må 

legges dypt. 

Eventuelle pumper for spyling og rengjøring av kanalen, samt for å gi nødvendig 

vanngjennomstrømning foreslås lagt til den ombygde pumpestasjonen. Da vil også disse 

pumpene kunne stå godt beskyttet og med enkelt tilkomst, slik at de er lette å drifte og 

vedlikeholde. 

Det er behov for adkomst med bil til pumpestasjon i Kittelsbukt. Dimensjonerende kjøretøy 

er 12 m lastebil. Dette gir føringer for utforming og materialbruk både for regulert 

parkområde og for kanalen. 

7.3.Vannforsyning 

Det ligger vannledninger som vil krysse kanalen både i Nedre Tyholmsvei, Peder 

Thomassons gate / Friergangen og i fyllingen innerst i Kittelsbukt. Disse må legges om og 

under kanalen. I tillegg må eksisterende ledning i Vesterveien legges om på store deler av 

strekningen i sentrum. I forbindelse med bygging av Tyholmen P-hus etableres det ny 

vannforsyning til Tyholmen gjennom parkeringsanlegget. Om det åpner for at noen av de 

øvrige vannforsyningene kan kortsluttes, er ikke vurdert som løsning da dette kan gi 

mindre robust vannforsyning. Ringforbindelser vurderes prinsipielt som den beste 

løsningen. Omlegging av vannforsyningen vurderes som håndterbar. Det er mest snakk om 

å finne den mest rasjonelle og kostnadseffektive løsningen. 
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7.4.Fjernvarme og kjøling 

Kjølesentral i Arenasenteret ble satt i drift i 2006. Sentralen forsyner Alt i Arendal-senteret 

og Kulturhuset/kommunehuset og det går kjøle-ledninger i Vesterveien og Vestre gate 

mellom disse byggene. Det går også kjøle-ledninger fra kjølesentralen og ut i Kittelsbukt. 

Agder Energi har også bygd ut fjernvarmenett som betjener disse to bygningene, men disse 

berøres ikke av kanalen. Derimot må både forgrening til Tyrilistiftelsen (det tidligere Karl S. 

Hansen bygget) og forgreningen til Thon Hotel Tyholmen og til den nye Kanalgården, legges 

om under kanalen. 

Påkrevde omlegginger lar seg teknisk gjennomføre. To kryssinger og en ev. justering 

mellom Kirkebasaren og Syrdalens hjørne vil derimot medføre ekstra kostnader uten at 

dette gir noen nevneverdig oppgradering av anlegget. 

7.5.El-forsyning 

Agder Energi Nett har både lavspent og høyspent jordkabler i området, som må legges om 

ved etablering av kanal. Dette er mindre krevende å legge om enn fjernvarme og kjøling, 

men vil medføre ekstra kostnader uten at det gir noen oppgradering av ledningsnettet. 

7.6.Tele og data 

Selv om tele nok er blitt mer og mer mobilt og trådløst, har datatrafikken vokst kraftig og 

blitt langt viktigere både for næringslivet og private. Mye kapasitet er håndtert gjennom 

bedre og ny teknologi. Men kravene til både økt hastighet og økt kapasitet, og ikke minst til 

bedre driftssikkerhet og mer robuste løsninger, har medført at behovet for omlegging av 

tele- og dataledninger er langt større i dag enn det var da «Forprosjekt kanaler i Arendal» 

ble utarbeidet på 90-tallet.  

En stor del av nyere tele- og datakabler er trolig optiske. Disse er noe mer rigide å legge om 

enn tradisjonelle kabler, da de helst ikke skal kuttes og skjøtes unødig. Om disse er lagt i 

trekkerør og lett kan skiftes ut, eller om det krever åpning av ytterligere med grøft, er 

vanskelig og trolig heller ikke nødvendig å anslå før en setter i gang med ev. prosjektering 

og omlegging. 
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Det er blitt langt flere aktører innen tele og data de senere årene, noe som gjør det 

vanskeligere å få oversikten. I tillegg er det ikke gitt at kablene ligger som vist på 

tegningene. En kan anta at det ligger mange ledninger nedgravd både i tilknytning til 

Vesterveien og Peder Thomassons gate / Friergangen. Men fortsatt er det flere boliger i 

sentrum som enda ikke har tilgang på fibernett. Det vil være naturlig å oppgradere tele- og 

datanettet til fiber ifbm. etablering av kanal. 

Omlegging av tele- og dataledninger vurderes som håndterbart og kan utføres ifbm. 

prosjektering og gjennomføring. 

7.7.Vanngjennomstrømning 

I forbindelse av forprosjektrapporten ble det i 1995 utført forsøk i modelltank for å teste 

virkningene av kunstig strømsetting i et kanaltverrsnitt. Forsøkene ble utført på SINTEF ved 

NHL og Marintek i Trondheim. Forsøkene ble ledet av professor Torkild Carstens som i sin 

rapport konkluderte med: 

«Den greieste måten å sørge for utvekslingen av vannet i kanalen på, er ved hjelp av 

stråler som tilfører den nødvendige bevegelsesmengden.. Selv om dette 

ejektorprinsippet anvendes i mange sammenhenger, er det lite vi kan finne i 

litteraturen av det vi trenger å vite. Ved NHL og Marintek har vi imidlertid lagd strøm 

med frie stråler i forsøksinnretninger sont virker utmerket og gir oss trygge 

utgangspunkter. Disse eksemplene viser at det er enkelt å skyve i gang og opprettholde 

en strøm ved hjelp av stråler. 

Et viktig punkt er fordelingen av dyser i tverrsnittet. I forsøksinnretningene i ved-legg I 

var det ønsket jevn hastighetsfordeling, og dysene ble derfor jevnt fordelt. I Arendal er 

det viktigst å få god strøm langs bunnen for å hindre tilslamming. Det gjøres enkelt ved 

å plassere dysene nær bunnen. Noen enkle laboratorieforsøk (vedlegg 1) viste at 

strålen fra et rør plassert på bunnen fordelte bevegelsesmengden godt over hele 

tverrsnittet. Noen risiko for vertikal resirkulasjon eksisterer ikke i en rett kanal, uansett 

hvor strålene plasseres. 

Vi tar som utgangspunkt at vannet i kanalen skal skiftes ut en gang i døgnet. Om vi lar 

strømsetterne gå kontinuerlig, fører dette kravet til en så liten hastighet at partikler vil 

få tid til å falle ut. Litt etter litt vil bunnen dekkes av slam som vil redusere 
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vannkvaliteten. Dette kan motvirkes ved å spyle en gang i døgnet og la strømsetterne 

være avslått mellom hver spyling. Spylehastigheten settes slik at de suspenderer og 

transporterer ut de vanligste partiklene som havner i kanalen, mett ikke så høyt at de 

eroderer unødig i bunnen.» 

Det foreslås at pumpene for strømsetterne plasseres som del av den nye pumpestasjonen i 

Kittelsbukt. Det vil gi god tilgang for drift og vedlikehold. 

8.        Gjennomføring av anleggsarbeidet 
Etablering av kanal midt i sentrum vil være komplisert å gjennomføre og må planlegges 

godt slik at en kan opprettholde et funksjonelt og velfungerende sentrum også i 

anleggsperioden. Det er derfor viktig å dele opp anleggsarbeidet i byggetrinn og koordinere 

fremdriften slik at de tyngste og mest arealkrevende delene av arbeidet i minst mulig grad 

skjer på sommeren, da bruken og belastningen i sentrum er størst. 

Det foreslås at prosjektet gjennomføres i tre byggetrinn, fra øst mot vest. 

8.1.Trinn 1: Kanalplassen 

Som første byggetrinn foreslås etablering av kanal fra Pollen vestover langs Kirkegaten. 

Denne delen av prosjektet fremstår som den enkleste og minst kostbare delen, da det er 

lite infrastruktur i området, god plass og få konflikter med øvrig trafikk. Med unntak av en 

vannledning i Nedre Tyholmsvei med påkobling i Kirkegaten, er det få ledninger som må 

legges om i dette området. Dersom en ikke velger å etablere nytt og oppgradert offentlig 

avløpsnett i området, antas det å ikke være behov for graving og reetablering av nytt 

toppdekke i Kirkegaten. Det vil være behov for å etablere broforbindelse for å koble Nedre 

Tyholmsvei til Kirkegaten. På Tyholmensiden må terrenget heves for å gi tilstrekkelig 

seilingshøyde. Hevingen foreslås løst ved etablering av rampe og trapper. 

Det foreslås at Kanalplassen bygges om som del av trinn 1. Dette er ikke nødvendig for å 

kunne etablere ny kanal, men vil gi bedre kvalitet og funksjonalitet i byrommet (jf. kap. 5.3). 

Areal som skal opparbeides i trinn 1, inkl. Kanalplassen, utgjør ca 3,08 daa. 
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8.2.Trinn 2: Vannspeil mellom Trefoldighetskirken og 

Arendal kultur- og rådhus 

Som neste byggetrinn foreslås etablering av vannspeil mellom Trefoldighetskirken og 

Arendal kultur- og rådhus. Dette vil kreve omlegging og oppgradering av deler av 

gatestrukturen samt store deler av infrastrukturen til Tyholmen. 

Byggetrinn 2 har et samlet areal på 4,31 daa. Dersom en velger å flytte drosjene til 

Friergangen, vil det gi redusert behov for opparbeiding av Peder Thomassons gate med ca 

0,6 daa. Arealet i trinn 2 er større og anlegget mer komplekst enn for byggetrinn 1, noe 

som også gjenspeiles i kostnadstallene. 

Ved å holde arealet helt vest i Kirkegaten utenfor byggetrinn 1, kan trafikken i Peder 

Thomassons gate / Friergangen legges om på østsiden, mens det etableres ny kjørebro til 

Tyholmen. Det vil også være mulig å åpne opp for gjennomkjøring via Tyholmen P-hus for 

kortere perioder. 

Trinn 2 avgrenses mot vest slik at rundkjøringen mellom Vesterveien og Vestre gate kan 

opprettholdes, og slik at en i liten grad trenger å legge om eksisterende 

fjernvarmeledninger til Tyholmen. 

8.3.Trinn 3: Kittelsbukt og Vesterveien 

Byggetrinn 3 vil være å ferdigstille kanalen fra Sam Eydes plass langs Vesterveien frem til 

Kittelsbukt i vest. Dette utgjør den største og mest kompliserte delen av prosjektet. Denne 

delen av kanalen er like lang og nesten like stor i areal som de to første trinnene til 

sammen. Trinn 3 innehar 4 av 6 broforbindelser, krever etablering av ny dyptliggende 

pumpestasjon, samt omlegging av tung infrastruktur under bakken (herunder både 

fjernvarme- og kjøleledninger i tillegg til VA, overvann, tele, data og el). I tillegg vil det være 

komplisert å opprettholde den trafikale situasjonen for buss og bil, og kjørbar adkomst til 

Tyholmen P-hus i anleggsperioden. Så denne delen er desidert også den dyreste, nær 

halvannen ganger så dyr som trinn 1 og 2 til sammen. 
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9.        Kostnadsoverslag 

9.1.Kostnadsoppsett 

Kostnadskalkylen viser anslåtte kostnader for hvert av byggetrinnene, samlet for hele 

kanalen inkl. sidearealer og omlegging av nødvendig infrastruktur, samt en kolonne som 

viser kostnader knyttet til kun selve kanalen (som er en mer teoretisk oversikt).  Under er 

det gitt en kort beskrivelse av de ulike postene. 

9.2.Bygningsmessige arbeider 

Rigg og drift 

Bygging av et så stort og omfattende tiltak midt i sentrum vil være komplisert. Vi anslår at 

rigg og drift vil utgjøre en vesentlig kostnad og har i kostnadsoverslaget satt denne til 15% 

av bygningsmessige arbeider ekskl. rigg og drift. 

Rigg og drift omfatter tilrigging før anleggsstart, drift av anleggsområdet og nedrigging ved 

anleggsslutt. Erfaringsvis utgjør rigg og drift mellom 10 til 17 % av anleggskostnaden. 

Denne posten er den samme som felleskostnader i gammelt overslag. Rigg og drift har de 

senere år økt som prosentvis andel. 

Rivning og graving 

Det forutsettes at alt av eksisterende toppbelegning innenfor tiltaksområdet må graves 

opp og reetableres. I tillegg må massene innenfor selve kanalen graves opp og kjøres bort. 

Det etableres graveskråninger der det er mulig, men vi antar at det for mesteparten av 

kanalsidene må spuntes (se neste post). 
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Grunn og pelearbeider 

Det er kalkulert med det må slås ned spuntvegg for rundt 500 lm kanalside. Det er kalkulert 

med spunt med lengde 10,5 m. Det gir til sammen over 5.000 m2 spunt. Spunten utgjør en 

betydelig andel av anleggskostnaden. 

I tillegg er det tatt med en rund sum post (RS) for tiltak mot vannproblemer. Slike tiltak kan 

være tetning av inntrengning av vann og lensing av vann fra byggegrop. 

Spunten kan være et viktig, og enkelte steder et nødvendig tiltak, for å sikre 

omkringliggende bygg og anlegg. Spunten vil redusere anleggsområdet ved at en unngår 

plasskrevende og eventuelle ustabile graveskråninger. Den kan derfor være viktig og 

nødvendig for avvikling av trafikken og for å kunne opprettholde et funksjonelt og levende 

bysentrum også i anleggsperioden. 

Muligheten for å kunne gjenbruke spunten ved å ta den opp igjen der anleggsarbeidet i 

bakken er ferdig, for så å flytte og gjenbruke den et annet sted på anlegget, har vært 

vurdert. Men det er vanskelig å gjenbruke spunten da den som regel alltid skades litt da 

den slås ned. Derfor må spunten først sendes til gjenbruksstasjon etter bruk, for så og 

smeltes om til ny spunt. Dette gir både ekstra frakt- og bearbeidingskostnader, slik at det er 

minimalt igjen å hente ut mht. materialkostnader for gjenbruk av spunt. 

Spunten er en post der det er et stor potensiale for å spare, dersom en greier å redusere 

bruken av spunt. Men da må en samtidig tillate en større andel graveskråninger og dermed 

også akseptere et større anleggsområde og redusert gategrunn i anleggsperioden. Dette 

kan fort komme i konflikt med andre og mer dagligdagse hensyn i sentrum, som 

trafikkavvikling, tilgjengelig fortau og annen gategrunn, tilkomst til bygninger og andre 

funksjoner mm. Så spunten kan også utgjøre en betydelig risiko, både mht. kostnader og 

gjennomføring, dersom posten settes for lavt og dersom det samtidig settes restriksjoner 

for anleggsområdet og anleggsarbeidet. 

Betongarbeider 

Det er lagt inn oppføring av betongvegg langs hele kanalen. Det er også lagt opp til 

betongbunn i hele kanalen. Dette vil gi stivere konstruksjon for kanalsidene, gjøre 

rengjøringen enklere og gi bedre vanngjennomstrømning. 
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Betongen under vann bør tilsettes fargepigment slik at den får en mørk farge. Dette for å 

unngå at kanalen fremstår som «grunn». 

Det har vært vurdert om en skal la spunten stå og utgjøre kanalkanten/konstruksjonen. Det 

er mulig å feste sløyfer i spunten slik at kanalkanten kan kles med tre, men det stiller større 

krav til tykkelse og kvaliteten på spunten.  Det er også høyst usikkert om grunnforholdene 

er slik at en greier å slå ned spunt langs hele kanalkanten. Det gir også utfordringer mht. 

gjennomføringer i spunten. Vi tilrår derfor bruk av betong fremfor spunt som kanalkant. 

Granitt 

Ved nedtrapping til kanalen benyttes det granittstein tilsvarende eksisterende nedtrapping 

i Pollen. 130 lm av kanalsidene foreslås etablert med nedtrapping ned til lav bryggekant. I 

tillegg foreslås det 20 lm med nedtrapping helt ned til vannet/sjøen. 

Det foreslås også granitt som toppstein der det ikke er nedtrapping. 

Broer 

Det etableres til sammen 6 bruer, hvorav to kjøreveier (adkomst Tyholmen P-hus og Peder 

Thomassons gate / Friergangen), en kjørbar gangvei til Kittelsbukt og tre gangveier. Posten 

inkluderer også diverse tilknytningsarbeider mht. etablering av fundamenter oppføring 

gelender mm. 

Kledning kanal 

Kanalveggen foreslås i hovedsak kledd med tre over vannflaten. Spesielt gjelder dette på 

strekninger med lav bryggekant (ala Pollen). Enkelte steder bør det vurderes bruk av 

naturstein for å gi kanalkanten et mer robust uttrykk og for å signalisere at her skal en ikke 

legge til med båt. 

Gjerde, kostnadsberegnes mer eller mindre for hele lengden, da det er mest rasjonelt og 

prisen deretter. Dersom en tar hull i gjerdet vil det kreve mer stedstilpassede og dyrere 

løsninger, slik at prisen stort sett blir tilsvarende sammenhengende gjerde. 
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Toppdekke veier og plasser 

Som toppdekke benyttes asfalt på selve kjørebanen (vist som grå arealer på planskissa), 

betongheller som hovedmateriale på fortau, mens standarden heves til granitt på arealer i 

tilknytning til plassrommet mellom Trefoldighetskirka og Kultur- og rådhuset. Det er lagt 

inn noen grønne arealer, og satt av en gjennomsnittlig generell post til møblering (diverse 

løst utstyr, lys, søppelkasser, benker mm.). 

9.3.Entreprisekostnad 

Entreprisekostnaden for prosjektet utgjør summen av bygningsmessige arbeider i 

hovedpunktet over, pluss kostnader knyttet til omlegging av infrastruktur i bakken og 

tiltransportering / koordinering. De to siste postene er kort beskrevet under. 

Infrastruktur i bakken 

I tillegg til de rent bygningsmessige arbeidene forutsetter etablering av kanal betydelig 

omlegging av infrastrukturen i bakken, herunder omlegging av el. og telekabler, fjernvarme, 

overvannsledninger, vann- og avløpsledninger. Det vil også være behov for bygging av nytt 

pumpehus i Kittelsbukt da avløpsledningene foreslås lagt under kanalbunnen.  Dermed må 

pumpene legges dypere ned i grunnen. Denne omleggingen anslås å utgjøre en betydelig 

kostnad. I tillegg er kostnadene knyttet til strømsetterne for kanal tatt inn som del av dette 

nye pumpehuset. (De årlige kostnadene for drift og vedlikehold av strømsetterne var i 1996 

anslått til kr 15.000,-. Justert for prisreguleringen skulle det tilsi årlige utgifter på nær kr 

50.000,-. Kostnadsoverslaget i denne rapporten omfatter anleggskostnadene. Anslaget 

omfatter ikke kostnader knyttet til drift og vedlikehold.) 

I forhold til kostnadsberegningen ifbm. rapporten fra 90-tallet er fjernvarme kommet inn 

som ny infrastruktur. I tillegg må en anta at andel telekabler har økt og at flere av disse nå 

er optiske fiberkabler som er litt mer kompliserte og forlenge, og dermed også litt dyrere å 

legge om. 

 

Tiltransportering/koordinering 
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Det vil være ekstra kostnader knyttet til koordinering av leverandører for infrastrukturen i 

bakken, ev. tiltransportering av disse som underleverandører til hovedentreprenør. Dette 

er anslått til 10% av infrastrukturkostnadene. 

9.4.Byggekostnad 

I tillegg til entreprisekostnaden kommer kostnader knyttet til prosjektering, planlegging og 

oppfølging av utførelsen (byggeledelse), samt offentlige gebyrer, forsikring mm. og 

eventuelle andre bikostnader. Dette er satt som en relativ og prosentvis andel av 

budsjettert entreprisekostnad. 

I postene som utgjør byggekostnaden, er det tatt utgangspunkt i dagens enhetspriser fra 

tilsvarende prosjekt/kostnadskalkyler. Gjennomføring av dette prosjektet vil være 

komplisert og krevende og en er avhengig av god planlegging og tilrettelegging for at 

utførelsen kan gjennomføres mest mulig kostnadseffektivt. Det er derfor viktig å ikke sette 

av for lite penger til planlegging og prosjektering. 

9.5.Prosjektkostnad 

Usikkerhet 

I tillegg til byggekostnaden er det satt av en post på 20% til usikkerhet. Dette reflekterer 

nivået på foreliggende beregninger, samt at det alltid vil være markedsmessig usikkerhet 

knyttet til innhenting av fremtidige anbud. 

Prisstigning 

Det er også avsatt en post som gjenspeiler anslått prisøkning ut fra dagens 

priser/kostnadstall, basert på gjennomføring av prosjektet innen 2023. 

Merverdiavgift 

Dersom prosjektet gjennomføres i privat regi, kommer merverdi på inntil 25% i tillegg. 

Dersom prosjektet gjennomføres i kommunal regi, vil det være mulig å oppnå 

momsrefusjon på deler eller på nær hele prosjektet. Så her er det mulig å se på ulike 
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samarbeidskonstellasjoner, men dette vil kreve at kommunen involverer seg som 

prosjekteier. 
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