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Aust-Agder Turistforening 
er glad for alle gode turtil-
tak, men står fast på sitt 
kraftige varsku om at E18 
og tilførselsveien ødeleg-
ger opplevelsen av uberørt 
natur Bymarka kunne gitt 
kommende generasjoner.

VIDAR FLØDE
vifl@agderposten.no 977 07 707

- Vi må se dette lenger enn i 
et 5-10-års perspektiv. Vi 
plikter å se dette i et genera-
sjons-perspektiv. Og da er det 
uomtvistelig at den nye E18-
motorveien og tilførselsveien, 
særlig mot Krøgenes, vil dele 
den verdifulle Bymarka i to, 
og for all fremtid ødelegge 
den muligheten man i dag 
har til en bynær opplevelse av 
uberørt natur, sier styreleder 
Svein Hjorth-Olsen i Aust-
Agder Turistforening. 
Sammen med naturvernan-
svarlig Helge Liltved har han 
undertegnet turistforenin-
gens skarpe høringsuttalelse 
til E18-reguleringsplanen. 
Reguleringsplanen skal etter 
planen vedtas av Arendal by-
styre i møtet 22. mai. 

Hele planfremdriften har 
fått nytt press etter at sam-
ferdselsminister Ketil Solvik-
Olsen var på påskebesøk i 
Arendal og lovet at veibyg-
gingen kan starte allerede i 
2016 og 4-felts veien stå fer-
dig i 2018 dersom planarbei-
det og alt annet går på skin-
ner lokalt.

– Deler opp Bymarka
- Dette dreier seg ikke om 
man er for eller i mot E18. Vi 
må ha gode veier. Men det er 
likevel viktig å plassere veie-
ne riktig, og ta de nødvendige 
hensyn, mener Hjorth-Olsen. 
Han mener man lokalt ikke 
må være så redd for et år eller 
to ny utsettelse på en vei man 
har ventet så lenge på, når 
det er så viktige verdier for 
fremtidige generasjoner som 
står på spill.

- I andre kommuner opple-
ver man at lokalpolitikerne 
prøver for alt i verden å ta 
vare på nærområdene sine. 
Det å ha kort vei ut i løyper 
og urørt natur, har en utrolig 
stor verdi. Her deles dette 
unike og bynære naturområ-

det opp - helt unødvendig, 
mener Hjorth-Olsen.

Forurensnings-fare
I høringsuttalelsen peker tu-
ristforeningen også på farene 
sårbare vannforekomster ut-
settes for, både i anleggsfasen 
og når trafikk settes på det 
nye veinettet. De peker på 
Bymarka-vannene Pin-
letjønn, med drenering sør-
over til Bjørnebotjenn og 
Songebekken, Snømyrtjenn/
Tiurtjenn/Beibutjønn). Og 
spør hvordan veisalting vil 
påvirke disse på sikt - når en 
har dystre eksempler på hva 
som har skjedd andre steder.

De reiser også spørsmål 
om det også i dette området 
kan påtreffes sulfide berar-
ter, som har vært et voldsomt 
forurensningsproblem som 
ennå ikke er helt løst langs 
E18 Grimstad-Kristiansand. 
Her har imidlertid prosjekt-
leder Harald Tobiassen forsi-
kret på flere folkemøter, at 
det er gjort nitidige geolo-
giske undersøkelser som viser 
at det ikke finnes sulfide ber-
garter på denne strekningen. 

I høringsuttalelsen foreslår 
turistforeningen at E18-tra-
seen flyttes nordover og len-
ger ut av Bymarka, og de me-
ner tilførselsveien mot Krø-
genes må flyttes langt lenger 
østover. De roper også kraftig 
varsku mot det svære, nye 
nøæringsområdet mellom ny 
E18 og Heftingsalen avfalls-
plass, som de peker også vil 
berøre Bymarka.

Også Bymarka-aksjonen
Intressegruppen bevar Aren-
dal bymark øst har også le-
vert en detaljert høringsut-
talelse der mange av de sam-
me synspunktene som turist-
foreningens fremmes. De 
advarer også kraftig mot 
miljøkonsekvensene for dyre-
liv, fisk og vassdrag - i tillegg 
til tur- og naturområdet. Og 
peker på det kraftige para-
dokset at Fylkesmannen 
varslet innsigelse mot «lilla 
trase» for selve E18 fordi den 
ville dele Bymarka i to. Nå 
godtas likevel en 16 meter 
bred tilførselsvei som også vil 
dele marka i to, i tillegg til de 
forurensningsmessige ulem-
pene.

 Faksimile  fra 16. mars 2012

 Bygger 9,5 km ny turvei i Bymarka 

NYTT TURVEINETT: For å bøte på de skader den nye E18-motorveien og tilførselsveiene gjør i Bymarka, har Statens              vegvesen tilbudt seg å sørge for at et helt nytt turveinett/løypenett blir laget. Dette er her markert med lilla farge, 
og er 9,5 kilometer langt. Dagens lysløype er markert med gult. Veivesenets prosjektleder sier de nå vil gå i dialog med       Arendal kommune om standard og utforming på turveinettet.  3D: STATENS VEGVESEN/MONTASJE: AGDERPOSTEN

FAKTA

l Det er planlagt ny 4-felts 
E18-motorvei i 23 km lengde 
fra Rømyr i Tvedestrand til Ha-
rebakken i Arendal.
l Veien til 5 milliarder skal i 
følge vedtatt Nasjonal Trans-
portplan bygges ca 2018-21. 
l I påsken meldte samferd-
selsministeren at det er mulig 
med oppstart i 2016 og åp-
ning i 2018 om alt planarbeid 
går på skinner lokalt.
l 22. mai kommer regule-
ringsplanen opp i Arendal by-
styre. I Tvedestrand i juni.

Ny E18

RÅNAKANALEN:  Området der Longumvan         net går over i Rånakanalen bak Harebakken senter ser ikke så veldig pent ut i dag. 
Denne illustrasjonen viser hvordan veivese            net ser for seg ny steinsetting og ny turvei langs en opprustet kanalbredd.

ADVARER: Styreleder i Aren-
dal og Oppland turistfore-
ning, Svein Hjorth-Olsen.

LILLESAND: Lillesand kommune og Fortidsminnefo-
reningen inviterer til film og debatt på Lillesand Kino 
og kulturhus tirsdag 6. mai. Det er dokumentarfil-
men «Sørlandsrefseren», om Erling Okkenhaug og 
byutvikling, som skal vises og danne grunnlaget for 
debatt. Spørsmål som skal drøftes: Hvem skal be-

stemme hvordan Lillesand skal se ut? Skal byutvik-
ling respektere opprinnelige stedsmiljøer og inklu-
dere lokalbefolkningen, eller har politikere og utbyg-
gere carte blanche med arkitekter som våpendra-
gere? Kan vi bevare Lillesands kvaliteter og arkitek-
toniske arv og samtidig skape utvikling? I debattpa-

nelet: Norsk Kulturarv v/ direktør Erik Lillebråten, 
Norsk Kulturminnefond v/direktør Simen Bjørgen, 
leder av Fortidsminneforeningen avd. Aust-Agder 
Øyvind Rosenvinge, leder av Lillesand Handelsstand 
Trine W. Rønnevig og Erling Okkenhaug, Allgrønn, 
forum for stedsutvikling. 

Hvem bestemmer hvordan byen skal se ut?

NYHETER

- Ødeleggger uberørt 
natur-opplevelsen
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