EYDEHAVN
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BESKRIVELSE AV STEDET
Landskapstrekk og omgivelser

Området er småkupert med nærhet og utsikt til sjøen, både i vest og sør. Fylkesvei 126 danner en sentralgate gjennom Eydehavn sentrum som oppleves som et
relativt urbant sted fordi mange boliger er bygd tett på veien og danner et gateløp.
For øvrig ligger flere av boligområdene med bratte bakker mellom kollektivtrase
og butikk/torg/senter. Mot øst blir landskapet mindre bebygget og kultivert og går
over i et industrilandskap (Arendal havn).
Skogsområder omkring skolen i øst med stier, turveier, kulturmiljø og vassdrag er
viktige friluftsområder med kobling mot sentrum av Eydehavn.

Bebyggelsens organisering

Ca. 54% av arealet er bebygd.

•Spredt- eller tettbygd
•Bymessig struktur
•Volum

Området er preget av eneboligbebyggelse. Mot Neskilen er det attraktive og vestvendte nye leilighetskompleks. Av andre bygg med noe volum er gamle Eydehavn
skole som er bygd om til leiligheter, butikk og forsamlingshus med museum ved
Torget, samt store industrihaller etter nedlagte Arendal smelteverk (Nitriden) i øst.
Tendens til gatestruktur ved arbeiderboligene langs Nesgata ”Sentralveien”, ellers
mest spredtbygde eneboliger.
Torget med Kuben frivillighetssentral skaper et tydelig sentrum

Innbyggere

5 min gangavstand: 500
10 min gangavstand: 800

Ansatte

10 min gangavstand: 200

Sentralitet
(beboere, skoleelever og ansatte innenfor rekkevidde)

1100 innen 1 km rekkevidde
4000 innen 2 km rekkevidde
5300 innen 3 km rekkevidde

Næring

Ca.17 bedrifter hvorav 8 er handelsbedrifter

Tjenestetilbud
•Skole
•Barnehage
•Idretts- og kulturanlegg

Eydehavn skole ligger rett utenfor sirkelen i nord (ca.1km fra Eydehavn sentrum)
3 barnehager
Frisbeebane og fotballbane med klubbhus og fine skogsområder i øst og nord,
med stier, kanal, bålplasser og badeplass ved Garthatjenn.
Museum i arbeiderbolig.

Kollektiv

Buss 4 ganger/time

Stedsidentitet

Sam Eyde la grunnlaget for Eydehavn som industristed i 1912. Politisk arnested
der 1. mai feiring med tog og samlingsplass på torget står sentralt. Stedet har
vært gjennom en prosess der arbeidsplasser knyttet til smelteverksindustri er
erstattet med alternative arbeidsplasser og ny havn.
Arbeiderboligene langs Nesgata er karakteristiske for Eydehavn og utgjør et tydelige stedsbilde.
Kuben frivillighetssentral med bibliotek, kafé med møteplass inne og ute.
Møteplass på torget. ”Folkets hus” er et grendehus ved Neskilen.

ANALYSE
Styrke og vitalitet
• Boligområder med god tilgang til
naturområder.
• Stedstilhørighet og stolthet over
stedet med sterk industrihistorie
knyttet til Sam Eyde. Kjent som et
historisk sted for arbeiderpartibevegelsen.
• Det stedet som fremstår som
mest urbant av lokalsentra i
Arendal. Arbeiderboliger og andre
historiske bygg tett inntil vei/gate,
i tillegg til et torg med forsamlingshus, butikk, museum.
• Høy frekventert bussforbindelse til
Arendal sentrum (fv. 126/134).
• Industriområdet på Eydehavn er
en stor styrke for regionen.
• Aktive frivillige organisasjoner.
• Attraktiv boligbebyggelse med
kystlinje og beliggenhet mot vest
og sør.
• Gode friluftsmuligheter med
turveinett rundt skolen og kort
avstand til friluftsområdet Buøya.
Aktivt båt- og sjøliv.
• Fotballbane, frisbeebane, stier og
bekkekanal mot Ulfsryggtjønn.

Utfordringer
• Planlagte boligområder i kommuneplanen ligger for usentralt
og med store høydeforskjeller og
konflikt med Ulleråsen som friluftsområde.
• Tungtrafikk gjennom sentrum og
tettbygde boområder.
• Ny vei til havna utfordrer turområder/kulturlandskap.
• Til tross for nærhet til sjøen finnes
ikke tilrettelagte fellesarealer som
kyststi eller badeplass nær sentrum. Privatisert kystlinje.
• Pågående diskusjon om skolenedleggelse.
• Skolen ligger utenom det nære
sentrum, ute av syns- og opplevelsesfeltet. Gangadkomst til skolen
via boligområder, biladkomst følger
gamle kystveien fra Neskilen mot
Tvedestrand.

Potensialer
• Fortetting og noe transformasjon
innenfor eksisterende boligområder framfor å bygge ut nye
områder.
• Utvide opplevelsen av sentrum
med gatestruktur som i dag starter
i Nesgata og ender ved torget.
• Nærhet til sjøen kan utbedres
ved å tilrettelegge for fellesareal
mot sjøen og turmuligheter.
• Klarlegge en trase for ny vei til
havna med minst mulig arealkonflikter.
• Ivareta og tilrettelegge best
mulig for turer og ivaretagelse av
kulturminner, kanalløp mv. i rekreasjonsområdene.
• Utvikling av havnerelatert næring
og industri når ny vei etableres.

• Behov for buffersone mot industriområdet gjør østlige områder tett
på sentrum uegnet for ny boligbebyggelse.
• Lang avstand til Arendal (11km)

ANBEFALT UTVIKLING
Eydehavn utvikles innenfor 20%-kategorien

• Fortetting av boliger ved torg og innenfor eksisterende boligområder fremfor å bygge ut nye boligområder perifert
fra lokalsenteret.
• Kvalitetsheving av møteplasser i lokalsenteret, for eksempel ved å etablere bedre lekeareal, nye benker, belegg og
mer grønt.
• Etablering av kyststi og tilrettelegging av møteplasser ved sjøen.
• Videreutvikle og merke sammenhengende stinett mot innenforliggende skogsområder/kanalen/stier mot Stemmetjønn og Ulfsryggtjønn.
• Gi akseptable rammevilkår for havnerelatert næring.

