Retningslinjer bruk av konsesjonskraftmidler.

Konsesjonskraftinntekter skal brukes til tiltak som fremmer utvikling i hele eller deler av fylket.
Tiltakene skal i hovedsak være prosjektrettede med tidsbegrenset varighet.
Konsesjonskraftinntekter kan benyttes innen følge områder:
a) Infrastruktur
b) Kompetanse
c) Tiltaks- og planleggingsprosjekter
d) Bransjerettede tiltak
e) Omstillings- og stedsutviklingsprosjekter

Ved prioritering skal følgende kriterier være sentrale:
a) Innovasjon og nyskapning
b) Miljøprofil
c) Sysselsettingseffekt
d) Likestillingseffekt
e) Regional effekt for deler av fylket
f)

Utløsningseffekt andre økonomiske virkemidler

g) Levekår
h) Omdømme

Konsesjonskraftsinntekter skal i hovedsak ikke benyttes til tiltak innenfor fylkeskommunens ordinære
virksomhetsområde. Dersom det likevel er aktuelt med slik bruk skal de benyttes innen følgende
områder:
i)

Infrastruktur

j)

Kompetanse og opplæring

k) Tiltaks- og planleggingsprosjekter. Konsesjonskraftsinntekter skal ikke brukes til ordinær
drift.

SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV I I4Helse
Bakgrunnen for I4Helse
UiA har sammen med Grimstad kommune, i dialog med JBU (eiendomseier) og andre
aktører, i lengre tid arbeidet med planer om å etablere både et regionalt og nasjonalt senter for
innovasjon og tjenesteutvikling innenfor helse og omsorgtjenester på campus Grimstad.
Målet er å skape et miljø hvor offentlige og private virksomheter, forskere og brukere
sammen skaper nye, innovative og fremtidsrettede løsninger, med mål om å oppnå en sterk
posisjon nasjonalt og internasjonalt. Når det gjelder innholdet i et slikt senter har det blitt
tydeligere at digitalisering med kunstig intelligens og robotteknologi blir mer og mer sentralt i
utviklingen av fremtidens velferdstjenester. Det satses sterkt på dette internasjonalt i regi av
næringsliv og offentlige myndigheter.
Det er etablert slike sentre i andre land, bl.a Odense, Danmark, og etter dialog med nasjonale
myndigheter og andre relevante aktører er det ikke tvil om at det er behov for et slikt senter også i
Norge. Det er også et faktum at det er mange aktører andre steder i landet som ønsker en slik
etablering. Noen av disse har et noe annet primærfokus, bl.a spesialisthelsetjenester, og vil kunne bli
en samarbeidspartner. I det nasjonale helseteknologi landskapet finnes det to store «klynger», Oslo
Med Tech (nå omdøpt til Norway Health Tech), som har fokus på medisin og spesialist helsetjenesten, og Norwegian Smart Care Cluster, basert i Rogaland, mer koblet til
velferdsteknologi. Begge av disse klyngene mangler et «test senter», og er interessert i samarbeid
med UiA og det planlagte senteret. Norwegian Smart Care Cluster kommer til UiA i november
for å forhandle om en samarbeidsavtale.

Andre planer vil, hvis de realiseres, bli potensielle konkurrenter. I så tilfelle vil de
komparative fortrinnene til campus Grimstad bli viktige, og sammen med en tidlig etablering
bli dette det viktigste grunnlaget for at etablering av et slikt senter skal bli en suksess. Vi ser
dette prosjektet som et svært viktig tilskudd til MIL etableringen.
Det senteret som ønskes etablert er gitt betegnelsen I4Helse, hvor de 4-i-ene står for Idé,
Involvering, Innovasjon og Implementering. I4Helse kan oppsummeres i figuren under. :,

Hvorfor I4Helse på campus Grimstad
For UiA er engasjementet og lokalisering på campus Grimstad begrunnet i de
helseutdanningene og de fagmiljøer som er lokalisert på campusen. Relevante fagmiljøer er
ikke bare de helsefaglige, men også de øvrige fagmiljøer knyttet til Fakultet for teknologi,
spesielt knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi og til Handelshøyskolen med
institutt for arbeidsliv og innovasjon. Denne fysiske nærheten av gode og relevante fagmiljøer
innen helse, teknologi og økonomi er et stort fortrinn for en slik etablering ved campus
Grimstad. Ved campus Kristiansand vil en slik etablering ikke ha et tilsvarende godt
utgangspunkt.
UiA etablerte i 2010 Senter for e-helse ved campus Grimstad som har visjon om å drive
praksisnært, brukerorientert forskning og behovsdrevet utvikling med høy faglig kvalitet og
gjennom dette bidra til bedre og mer effektive løsninger som kan gi trygghet, sosial kontakt,
omsorg og livskvalitet i hverdagen. De siste fem årene har det vært gjennomført store
forskningsprosjekt støttet av EU og Norges forskningsråd. I tillegg deltar flere av kommunene
i Agder i ulike velferdsteknologi-prosjekter ledet av Helsedirektoratet og Direktoratet for ehelse. Senteret har tilknyttet 15-20 personer i varierende engasjementstillinger. På campus
Grimstad er også Senter for omsorgsforskning, sør etablert. Dette senteret er ett av i alt 5
regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret
er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge
(tidligere Høgskolen i Telemark) og vil ha som overordnet mål å styrke praksisnær forskning
innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive kunnskapsutvikling,
kunnskapsformidling og nettverksbygging overfor kommunene i regionen.
På campus Grimstad er videre et bedriftsmiljø hvor flere bedrifter er aktuelle som
samarbeidspartner for I4Helse. Spesielt kan nevnes Egde Consulting, som med sitt test- og
sertifiseringssenter er tiltenkt en sentral rolle i deler av senterets arbeidsområde.
En annen potensiell sentral samarbeidspartner er Sørlandets sykehus og Sykehuspartner Helse
Sør-øst, sistnevnte er etablert på campus. UiA har hatt felles møte med Sykehuspartner og
ledelsen ved Sørlandets sykehus hvor planene for I4Helse ble gjennomgått. Konklusjonen var
at det var mange potensielle samarbeidsprosjekter, eksempelvis knyttet å bedre
informasjonsflyt og samspillet mellom sykehus- og kommunehelsetjenestene. Bruk av bedre,
mer presise og effektive data- og kommunikasjonsløsninger er et viktig forbedringsområde for
å øke kvalitet og samtidig unngå en ikke bærekraftig kostnadsvekst i hele helse- og
omsorgssektoren.
Det komparative fortrinnet som er til stede på campusen er blitt forsterket etter åpningen av
MIL. Mye av den forskningen, utviklingen og testingen som planlegges i MIL bygget
forventes knyttet til robotisering og digitalisering. Dette vil kompetansemessig ha relevans for
eHelse, og ikke minst vil sambruk av utstyrsparken kunne bli viktig.
Ambisjon forI4Helse
Det er et mål at I4Helse skal bli et knutepunkt for innovasjon som skal bidra til økonomisk
utvikling og innovasjon i både privat og offentlig sektor. For å lykkes med dette må I4Helse
bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater, bidra til lærende, utviklende og
raskere endringsprosesser i helsetjenestene, samt bedre kvalitet i produkter og raskere
implementering av løsninger. Ut fra denne ambisjonen er det viktig å bidra til at flere
kommersielle aktører innen velferdsteknologi etablerer seg på campus Grimstad eller i AustAgder for øvrig. Digitaliseringsteknologien muliggjør en mer spredt bedriftslokalisering
samtidig som en felles fysisk møteplass med relevant infrastruktur for utvikling og testing vil

kunne være det avgjørende viktige fortrinnet for å overleve i et marked med internasjonal
konkurranse.
Lokalisering i et skreddersydd nybygg
I4Helse planlegges etablert i et nybygg på østsiden av hovedinngangen til campus. Totalt
planlegges byggeprosjekter på ca 4500 kvm med en foreløpig samlet kostnadsramme på ca
100 mill kr, inkl mva. Bygget finansieres av JBU og planlegges leid i sin helhet av UiA. I
disse dager inngås en intensjonsavtale mellom Grimstad kommune og UiA om fremleie av
inntil 1700 kvm for at kommunen skal flytte inn store deler av sine velferds- og
omsorgstjenester, som ikke er institusjonsbasert.
UiA har arbeidet aktivt med forankring av I4Helse regionalt parallelt med å gjøre prosjektet
kjent blant sentrale nasjonale aktører. I Arendals uka ble det gitt en egen orientering om
prosjektet i et seminar hvor også Direktorat for e-helse deltok. Et hovedbudskap fra leder av
det nasjonale velferd teknologiprogrammet var at gode arenaer for uttesting av nye løsninger
for velferdsteknologi vil bli avgjørende viktig. Dette treffer kjernen ir den planlagte profilen
for I4helse
Veien videre for realiseringen av I4Helse
Det er lagt et godt grunnlag for etablering av I4Helse gjennom intensjonsavtalen mellom UiA
og Grimstad kommune. Det som gjenstår er at nybygget må godkjennes som byggesak.
Videre må UiA og JBU inngå en leieavtale som formelt skal godkjennes av
Kunnskapsdepartementet, samt at Grimstad kommune inngår en endelig fremleieavtale med
UiA. Det forventes at alle disse forhold går i orden.
Det som da gjenstår som hinder for bygging og etablering av I4Helse er finansiering av det
utstyret som det er behov for til utrustning av de laboratoriene/testsentre som planlegges i
bygget. Samlet er det anslått et behov for utstyr kostnadsberegnet til ca 25 mill kr. En
foreløpig fordeling er som følger:
Tjenestesimulator

3,5 mill kr

Simuleringslab for pasientbehandling

8,5 mill kr

Test og sertifiseringslab

3,5 mill kr

Brukertestlab

0,8 mill kr

Hjem-simulator

5,1 mill kr

Robot lab

3,0 mill kr

Sum

24,4 mill kr

I tillegg er anslått 1,0 mill kr til installasjon /software/lisenser knyttet til utstyret. Det tas
forbehold om at utstyrsanskaffelsene vil bli justert i det videre planleggingsarbeidet. Etter
planen vil noe utstyr bli anskaffet i løpet av 2018, men hovedtyngde vil anskaffes i 2019 for å
få mest mulig moderne utstyr. Åpning etter foreløpig framdriftsplan er satt til august 2019..
Det er en viktig premiss at disse utstyrsmidlene finansieres utenom byggeprosjektet, jevnfør
MIL.

Det arbeides for å få statlig finansiering på hovedtyngden av beløpet, men erfaringsmessig er
dette krevende, selv om statlige penger til anskaffelse av utstyr til I4Helse kom på dagsorden i
valgkampen. Muligheten for å lykkes å få en statlig utstyrsbevilgning antas å øke betydelig i
et spleiselag med regionale midler.
Søknad om midler til utstyrsanskaffelser
På bakgrunn av skisserte planene for I4Helse med særlig vekt på den store merverdien for
Aust-Agder en etablering av I4Helse vil representere, søker vi om en tildeling 10 mill kr av
konsesjonskraftmidlene.
Vi mener en slik støtte til I4Helse er innenfor kjernen av hva disse midlene bør brukes til.
-

I4Helse fremmer utviklingen i hele fylket og etter etablering kan prosjekter i regi av
I4Helse knyttes til deler av fylket

-

Tildelingen vil være engangs uten videre forpliktelser.

-

Tildelingen vil være knyttet til teknisk utstyr

-

I4Helse vil ha løpende fokus på kompetanse og opplæring

-

Innovasjon og nyskapning er kjernen i I4Helse

-

Digitalisering vil kunne bidra til en bedre miljøprofil og vil ha sysselsettingseffekt,
spesielt knyttet til kompetansearbeidsplasser

-

Å bidra til bedre levekår for brukere av velferds og helsetjenester vil være en viktig
effekt

- Kobling mellom tradisjonelt kvinnedominert arbeidsmarked og teknologisk avanserte
tjenester som tas i bruk antas å ha en positiv likestillingseffekt

- En suksess for I4Helse vil omdømmemessig være positiv for Aust-Agder og bidra til å
gjøre regionen mer synlig nasjonalt og mer attraktiv å flytte til.

Ta kontakt hvis ytterligere opplysninger ønskes. Vi stiller gjerne opp og presenterer I4Helse
ytterligere.
Vennlig hilsen
Grimstad kommune / UiA

Til Aust-Agder fylkeskommune

Søknad om midler fra Konsesjonskraftsfondets bufferfond
Aust-Agder fylkeskommune har bedt kommunene i fylket om å sende inn søknader på bruk av
Konsesjonskraftsfondets bufferfond frem mot fylkessammenslåingen. Det er etter det vi har fått
opplyst snakk om å fordele ca 57 millioner kroner.
Vi har forstått at følgende føringer vil bli lagt for tildelingene:
-

Prosjektene må ha regional betydning (virke for mer enn en kommune, helst hele regionen)
Prosjektene bør bygge opp under og kobles til regionale planer

Innledning
Raet nasjonalpark ble opprettet av Kongen i statsråd 16.12.2016. Det hadde da vært arbeidet
målrettet og på tvers av kommune- og forvaltningsgrenser i lang tid. Ordførerne i de tre
nasjonalparkkommunene Grimstad, Arendal og Tvedestrand ble allerede sommeren 2016 enige om å
samarbeide om utvikling av et felles nasjonalparksenter og tre velkomstsentre/besøkssentre. Det ble
nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra av alle tre kommunene, samt fylkesmannen og
fylkeskommunen. Arbeidsgruppen skulle fungere inntil et nasjonalparkstyre var på plass.
Arbeidsgruppen har i ettertid forholdt seg til en styringsgruppe bestående av de tre rådmennene
samt fylkeskommunens regionalutviklingssjef.
Arbeidsgruppen har vært på en felles studiereise til andre nasjonalparker hvor også flere fagmiljøer i
regionen var representert.
På denne reisen fikk vi en felles oppfatning om at det er ulike informasjonsnivå det er naturlig å
samarbeide om. Et overordnet nivå i forhold til skilting og de offisielle føringene, og et nivå hvor hver
kommune får fortalt sin historie som inngår i en felles historie for Raet nasjonalpark og den unike
stedsnære informasjon.
Arbeidsgruppens rapport er nå behandlet i de tre kommunestyrene, som alle slutter seg til
anbefalingene om nasjonalparksenter og besøkssentra. Det er videre gitt signaler fra Aust-Agder
fylkesting om positiv støtte til utvikling av nasjonalparksenteret.
Nasjonalparksenter på Hove
Det er enighet om at det fremtidige Raet nasjonalparksenter skal lokaliseres på Hove. En sentral
målsetning med selve senteret er at det skal fremme aktiviteter i selve nasjonalparken. Vi ønsker at
flest mulig skal bli godt kjent med parkens verneverdier. Det skal iverksettes en lang rekke tiltak for å
skape tilgjengelighet på utstyr og andre fasiliteter, for at mange skal få oppleve nasjonalparkens
fantastiske natur.
På dette grunnlag vil vi ha fokus på å gjennomføre en større kartlegging blant bedrifter som er
lokalisert i nærheten av nasjonalparken, i randsonen eller planlegger å igangsette tilbud. Denne
kartleggingen har som hovedmål å skape en felles forankring, felles forståelse av hva som skal til for
at innbyggere i vår region og de tilreisende på en bærekraftig måte skal få gode naturopplevelser.
Kartleggingen vil danne grunnlag for en funksjonsbeskrivelse av selve nasjonalparksenteret.
I arbeidet med kartleggingen vil næringsavdelingen/reiselivsavdelingen i Arendal kommune og de
øvrige kommunene være sentrale. Det er nødvendig å bruke ressurser i tillegg til egen arbeidsinnsats,

men det er viktig at næringssjefene/reiselivssjefene er tett knyttet opp mot denne kartleggingen slik
at øvrige tiltak kan koordineres inn i dette arbeidet også.
Vi er allerede i kontakt med USUS AS, som vil ha en sentral rolle i kartleggingen.
Risør kommune har signalisert at de ønsker å knytte bedrifter i kommunen opp mot
nasjonalparksatsingen. Dette er positivt, og vil bli tatt med i det videre arbeidet.
Vitensenteret Sørlandet har gjennom flere år bygget opp kompetanse i forhold til utvikling av
utstillinger, aktiviteter og undervisningsopplegg. I arbeidet med å lage et besøkssenter vil
Vitensenteret også tilegne seg mye kunnskap. Videre har Vitensenteret fått en del års driftserfaring
og erfaring med byggeprosjekter. På bakgrunn av dette har Arendal kommune besluttet at prosjektet
Etablering av Raet nasjonalparksenter skal drives frem av Vitensenteret Sørlandet.
Kartlegging, funksjonsbeskrivelse, arkitekttegninger, prosjektledelse, bygging og utvikling av innhold
til det fremtidige nasjonalparksenteret har vi anslått vil ha en totalkostnad på ca 35 millioner kroner.
Dette vil gi en bygningsmasse på ca 1000 kvm. Anslaget er basert på erfaringstall ved bygging av
andre opplevelsessentra. Det må som en del av kartleggingen og funksjonsbeskrivelsen lages gode
budsjetter basert på estimater, slik at vi kan få et solid beregningsgrunnlag. Det kan være at behovet
er mindre areal eller større, men basert på de erfaringer vitensenteret har fra eksisterende drift og
de innspill de har fått fra aktuelle aktører som ønsker en samlokalisering, anser vi at dette er et
fornuftig utgangspunkt for arbeidet.
Besøkssentre
Det er planlagt tre besøkssentre i Raet nasjonalpark, som tematisk vil utfylle hverandre.
I Tvedestrand legges det opp til å etablere besøkssenteret på Gjeving. I området som tidligere var
Lyngør Båtbyggeri, etableres nå Lyngørfjorden Kystkultursenter, med hovedsaklig privat kapital.
Kulturbygget skal blant annet romme Lingards Skuteminne, en rikholdig samling av minner fra norsk
sjøfartshistorie.
Samtidig tilbys arealer for utstillinger og informasjon om nasjonalparken og hva den har å tilby.
Tanken er å ta frem en utstilling med informasjon om Raet, naturen der og hvilke betydning
skjærgården og naturen har hatt for bosetting og sjøfart.
Som en del av tilrettelegging av besøkssenteret vil det utarbeides en utstilling og
informasjonsmateriell. I tillegg vil besøkssenteret bidra i å utvikle pakkeløsninger og guidede turer til
Lyngør og øyene rundt.
I Grimstad legger man opp til et besøkssenter på Dømmesmoen, som tematisk fokuserer på den
betydningen Raet har for jordbruk. Man tenker seg at det tilrettelegges for en besøksutstilling med
informasjon om Raet, og betydningen den kvartærgeologiske avsetningens har hatt for utviklingen av
gartneri- og hagebruksnæringen i regionen. Deler av utstillingen bør ha et interaktivt preg for også å
tiltrekke yngre besøkende. Det er også tiltenkt at man har en generell informasjonsdel (som alle
besøkssentrene kan utarbeide i samarbeid) om Raet nasjonalpark.
Tilrettelegging av besøkssenteret vil kreve vesentlige utbedringer av eksisterende bygg på
Dømmesmoen i tillegg til utarbeidelse av utstilling og informasjonsmateriell. I tillegg ønsker man i
tilknytning til besøkssenteret å utvikle pakkeløsninger med guidede turer både på Dømmesmoen og
på Hasseltangen. Dette krever blant annet opplæring av guider.

I Arendal skal det til sommeren 2018 være etablert et besøkssenter i deler av de arealet som
Vitensenteret Sørlandet har utstilling i dag. Utstillingen vil basere seg på interaktive installasjoner,
det skal være et sted for store og små, og tematisk er det verneverdiene til Raet nasjonalpark som
skal i hovedfokus. Det marine skal løftes frem som et nytt faglig satsningsområde, og det skal gjøres
større investeringer i ombygging og tilrettelegging for denne satsningen. Temaområder og
emneområder bestemmes på bakgrunn av fagmiljøenes innspill.
Arbeidsgruppen bestående av alle tre kommunene er invitert til workshop for å starte prosessen med
å konkretisere innholdet sammen med forskere og andre sentrale fagfolk. Det vil i løpet av høsten
2017 bli avholdt en rekke møter som skal skape grunnlag for et kompendum. Dette kompendiet
håper vi også vil være nyttig for Grimstad og Tvedestrand. Vi ønsker alle tre å ha en felles historie
som skal fortelles, og unike lokale historier. Det vil være sentralt at vi har flere felles møtepunkter og
erfaringsutvekslinger, slik at erfaringer og kunnskaper deles. Tilretteleggingen for besøkssentret i
Arendal har en kostnadsramme på omtrent kr 250.000, eksl. egentid og prosjektering av møter.
Planlegging og gjennomføring av workshops er estimert til kr 125.000,- og besøkssenteret har en
kostnadsramme for produksjon på kr 1,3 millioner.
Besøksgrunnlaget er sentralt og det er derfor gledelig at Arendal kommune allerede har lagt opp til at
et trinn i grunnskolen hvert år skal ha et undervisningsopplegg på besøkssenteret.
Undervisningsopplegget skal utvikles våren 2018. Det planlegges at Vitensenteret Sørlandet i
høysesong om sommeren vil inngå som en del av turistinformasjonen og derfor ha større bemanning
for å ivareta de tilreisende og innbyggernes spørsmål og behov for veiledning i forhold til
nasjonalparken.
Prosjektperiode
Vi har definert prosjektperioden for besøkssentrene til å være fra 2017-2019. Det er noe variasjon i
forhold til når hoveddelen av midlene vil bli tatt i bruk.
Søknadsbeløp
Utvikling og investering i nasjonalparksenter på Hove

kr. 10 mill.

Utvikling og investering i 3 velkomstsentre, 1 mill pr. senter

kr. 3 mill.

Vi håper på positiv behandling av søknaden. Dersom den blir innvilget, vil regionen ha lagt et meget
godt grunnlag for å søke statlige midler til etablering av et felles nasjonalparksenter.

Arendal/Grimstad/Tvedestrand 19.10.2017
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RISØR KOMMUNE

Til Aust-Agder fylkeskommune
I forbindelse med avvikling av bufferfondet for Konsesjonskraftsfondet søker Risør kommune
om kr. 10 millioner til planlegging av et infrastrukturtiltak.
Søknaden gjelder en helhetlig planlegging av ny fv. 416, strekningen Vinterkjær - Risør.
Dette tiltaket omfatter mange av Konseksjonskraftsfondets sentrale kriterier, som:
 Regional effekt for deler av fylket
 Sysselsettingseffekt
 Miljøprofil
 Utløsningseffekt andre økonomiske virkemidler
 Levekår
 Omdømme
Konsesjonskraftsinntekter skal normalt ikke brukes til tiltak innenfor fylkeskommunens ordinære
virksomhetsområde, men i og med at denne søknaden gjelder både et infrastrukturprosjekt og
dennes planleggingsfase, anser vi søknaden som svært relevant i denne sammenheng.
Årsaken til at det er viktig å starte planlegging av ny vei nå, er for å posisjonere seg og
maksimere effekten av de statlige investeringene som kommer i forbindelse med utbyggingen av
E-18, Dørdal – Grimstad.
Bakgrunn
Risør kommune er tredje største kommune i Østre Agder (7000 innbyggere) og Risør by
representerer et av områdene i fylket med størst befolkningstetthet (4500 innbyggere). En dårlig
veiforbindelse mellom Risør by og hovedferdselsåren, E-18, fremstår som en barriere for
verdiskapingen i denne delen av Østre Agder.
Utformingen av fv. 416 slik den er i dag, utgjør en relativ bakdel for Risør, hvor standarden på
veien fremstår som stadig dårligere, sammenliknet med at andre veier oppgraderes og
moderniseres.
Om ikke fv. 416 oppgraderes vil det også blir et uheldig standardsprang mellom ny 4 felts E-18
og fv. 416, noe som truer trafikksikkerheten ytterligere.

Ett Agder
I ett nytt Agder blir Risør kommune en av ytterkantene og en ny vei med god tilkobling til E-18
vil være avgjørende for å sikre vekst og integrering av et bo- og arbeidsmarkedet i denne delen.
Det vil være avgjørende for verdiskapingen og arbeidsplassutviklingen i hele regionen og i Risør
sentrum. Kompetansearbeidsplasser trekkes mot byer og det er viktig at Risør sentrum gjør seg
attraktiv for denne type etablering.

Side 2 av 4

Fakta
 Strekningen er 12 km lang, med skiltet hastighet fra 30 km/t til 70 km/t.
 I Risør sentrum utgjør fv. 416 viktige bygater som Kragsgate (hovedgate) og Strandgata.
 Veien har gul stripe fra Vinterkjær til ytterkanten av Risør sentrum, men har krevende
kurvatur med mange bakker og svinger.
 Veien går gjennom flere tettsteder og Risør sentrum (med redusert hastighet og
fartsdumper).
 Det er mye spredt bebyggelse langs vegen med mange direkte avkjøringer
 Det er igangsatt planleggingsarbeid for ny E18 Dørdal – Grimstad, hvor tilkobling til
fv. 416 er et viktig tema for Risør kommune.
 Veien er en del av Nasjonal sykkelrute 1 fra Bossvika til Risør, men mangler
tilrettelegging store deler av strekningen.
 Det er gang- og sykkelvei fra Østebø til Frydendal (åpnet i 2016). Det er fortau fra
Frydendal til sentrum.
 Det ble etablert belysning på hele strekningen i 2016.
 Kollektivtransporten følger fv. 416 fra Vinterkjær, men kjører over boligområdene på
Viddefjell fra Trondalen til Frydendal. Den mest brukte kollektivruta går til Tvedestrand
og Arendal.

Utfordringsbildet:
 Utbedring av Risørveien har stor betydning for utvikling av arbeidsplasser i Risør,
kommunens attraktivitet, for Risør sentrum og tettstedene langs veien.
 Utbedring av Risørveien har stor betydning for utvikling av næringsliv og et godt
integrert bo- og arbeidsmarked.
 Det er betydelig utpendling fra Risør kommune hver dag (SSB, 2013, topp tre).
1. Til Arendal: 304 arbeidstakere
2. Til Tvedestrand: 193 arbeidstakere
3. Til Gjerstad: 111 arbeidstakere.

Side 3 av 4

 Det er betydelig innpendling til Risør kommune hver dag (SSB, 2013, topp tre):
1. Fra Gjerstad: 197
2. Fra Tvedestrand: 177
3. Fra Arendal: 90
 Antall arbeidsplasser i Risør kommune har hatt en negativ utvikling de senere årene. Det
har vært økt utpendling.
 Risør kommune har ikke hatt befolkningsvekst de siste årene.
 Risør er foreløpig ikke en del av ATP samarbeidet i Arendalsregionen og vil derfor ikke
bli inkludert i tiltakslister eller finansieringsløsninger.
 Risør har lavere omsetning pr. innbygger sammenlignet med andre byer i regionen.

 Fv. 416 har store sesongvariasjoner, med vesentlig høyere trafikk om sommeren.
 Fra Bossvika er fv. 416 den eneste tilførselsveien til/fra Risør sentrum (vesentlig i forhold
til samfunnssikkerhet/beredskap)
 Det er trafikksikkerhetsutfordringer på strekningen, spesielt om sommeren hvor det er
mye trafikk og mange syklister langs veien.
 Det har vært flere alvorlige ulykker på veien
 I Risør sentrum er det behov for flere miljøtiltak og gang- og sykkeltiltak.

Side 4 av 4

Hva ønsker Risør kommune?
 Målsetting: En ny og effektiv vei med strekningsvis høy hastighet.
Det vil bidra til en regional utvikling gjennom at Risør, som største by i østregionen, får
økt attraktivitet som bo- og arbeidskommune. God infrastruktur er grunnleggende for
næring- og arbeidsplassutvikling.
 Risør kommune ønsker i første omgang midler til å planlegge ny vei. Planen må fokusere
på fremkommelighetstiltak, stedsutvikling, gang- og sykkeltiltak og trafikksikkerhet.
(Planens ambisjonsnivå må diskuteres i forhold til mulig finansiering.)
 Tilrettelegging for gående og syklister langs hele strekningen
Økonomi
Prioritering av dette infrastrukturtiltaket vil ha en sysselsettingseffekt og en verdiskapingseffekt
for hele Østre Agder og bidra til en mer integrert bo- og arbeidsmarkedsregion.
En ferdig plan vil kunne utløse ytterligere offentlige midler til gjennomføring av arbeidet.
Den økonomiske innsatsen knyttet til planlegging av Risørveien er utfordrende å estimere på
nåværende tidspunkt.
Risør kommune søker om en økonomisk ramme til dette arbeidet på kr. 10 millioner.
Denne rammen skal dekke planleggingskostnadene og eventuelt gjennomføring av tiltak.
Dersom planleggingskostnadene viser seg å bli lavere enn kr. 10 millioner, vil resterende midler
settes av til gjennomføring av planen.

Mvh Risør kommune

Risør 19.10.2017

Prosjektbeskrivelse forprosjekt Biozon / Jordøya.
Biozin AS planlegger etablering av et anlegg for produksjon av fornybart biodrivstoff på Jordøya i en
helt ny teknologisk produksjonsprosess. Anlegget kan bli det første i verden på denne teknologien
der trevirke i en prosess omgjøres til biodrivstoff og fornybart biologisk kull.
Det planlegges et råstofforbruk på 700 000 m# trevirke som vil gi 120 000 m3 biozin og 35 000 tonn
biologisk kull. Biozin skal senere raffineres til biobensin og biodiesel. Produksjonsanlegget planlegges
som nabo til sagbruket Bergene Holm Nidarå, et av Nordens mest moderne og effektive sagbruk. To
slike tekonologisk bedrifter bør kunne gi store muligheter for annen næringsvirksomhet. Begge
bedriftene er helt i front i bruk av ny og avansert teknologi i sin produksjon. Dette, i tillegg til det
relativt store volum av biologisk råstoff som er innom området, bør kunne gi spennende muligheter
for forskning på både råstoff, produkter og produksjonsprosesser.
Et forprosjekt vil ha som mål å identifisere mulige slike næringsmessige og forskningsmessige
muligheter. En prosjektgruppe bør sammensettes av aktører fra relevant næringsliv,
forskningsmiljøer (UiA) og offentlig næringsapparat. I forslaget til budsjettsum forutsettes det at
prosjektgruppens medlemmers lønnskostnader dekkes av deres egne organisasjoner.
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FORPROSJEKT FOR NY FV 415 STORBRUA- KRYSS NELAUG - FV 42
FROLANDSVEIEN ARENDAL, OG OPPRUSTING FV 415 STORBRUA STORNES/NES VERK
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Forprosjektet tas til etterretning.
2. Det arbeides ikke videre med planene for ny fylkesveg mellom Åmli og Froland.
3. Fylkesutvalget ber om at planene for opprusting av dagens fv 415 for å bedre
forholdende for tungtransporten, drøftes i kommende handlingsprogram for
fylkesvegene.

1

2. SAMMENDRAG
Det er gjennomført et forprosjekt som vurderer nye vegløsninger mot Åmli. Det er vurdert ny
veg mellom Åmli og Froland og det er vurdert utbedring av dagens fv 415. Fylkesrådmannen
anbefaler at det ikke arbeides videre med planene for ny veg i retning Froland, men at det
arbeides videre med hvordan en over tid kan få utbedret dagens fv 415 med bedre
tilrettelegging for tungtransporten. Forprosjektet viser at det kreves ca 220 mill. kroner i
investeringer for å utbedre dagens fv 415.

3. BAKGRUNN FOR SAKEN
Fylkesvegnettet binder sammen kommuner og tettsteder, og danner grunnlaget for hvordan
disse sammen kan utgjøre ett felles bolig og arbeidsmarked. Åmli kommune er i dag bundet
sammen med kommunene langs kysten via fv 415, rv 41/fv42 og Arendalsbanen. I den
regionale debatten har det opp gjennom årene kommet fram ideer om det er mulig å knytte
Åmli nærmere kysten med en kortere og bedre vegforbindelse. Det antas at en bedre
vegforbindelse vil styrke befolkningsgrunnlaget og forenkle næringslivets mulighet for
transport. For å konkretisere nærmere hvilke muligheter som kan foreligge er Statens
vegvesen blitt utfordret på å se på om det er mulig å finne vegalternativ som vil løse noen av
utfordringene, og samtidig gi grunnlag for vekst og utvikling. For å være mest mulig realistisk
er det lagt til grunn at en må oppnå en jevn, men nøktern standard, helst uten for mange
kostnadskrevende byggverk som bruer og tunneler. Utredningen av en ny vegforbindelse er
supplert med en gjennomgang av dagens fv 415. Fv 415 har flere stigninger som er krevende
og utfordrende for tungtransporten både sommer og vinter. Det er gjort en vurdering av hva
som kan gjøres av utbedringstiltak på denne vegen som et alternativ til en ny veg.
Det må understrekes at dette ikke er en utredning som tilfredsstiller kravene til
konsekvensutredninger av ulike tema eller planprosess.
Hovedkonklusjonene fra prosjektet er at det er mulig å finne gode vegalternativer for en ny
veg i retning Froland, men at det vil kreve store investeringer og tidsbesparelsene vil være
minimale. Østgående trafikk vil velge dagens veg. Fylkesrådmannen har på bakgrunn av
forprosjektet en anbefaling om at det ikke arbeides videre med planer for ny veg i retning
Froland, men at en i forbindelse med revisjon av handlingsprogrammet for fylkesveger
vurderer hvordan en over tid kan utbedre fv 415 for bedre tilrettelegging for tungtransporten.
Forprosjektet ble oversendt til Froland og Åmli kommuner i juni til orientering. Åmli
kommune har behandlet forprosjektet i formannskapet 29. august, og støtter anbefalingene
fra fylkesrådmannen.

4. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER
Forprosjektet har utredet alternative løsninger for ny veg. Full utbygging vil kreve
investeringer på ca 650 mill. kroner med 24,7 km ny veg. En utbedring av de sterkeste
stigningene på dagens fv 415 fordelt på 4 strekninger vil koste ca 220 mill. kroner. Det er
foretatt vegfaglige beregninger og vurderinger, men det er ikke foretatt noen
konsekvensvurderinger av andre tema. Det må understrekes at det er knyttet usikkerhet til
kostnadstallene anslått til +/- 40 %. Basert på konklusjonene i rapporten mener
fylkesrådmannen at det ikke kan anbefales å legge ned mer ressurser i å planlegge videre på
en ny vegforbindelse mellom Åmli og Froland. Vegen vil ha et investeringsbehov som vil være
vanskelig å finne dekning for og trafikkgrunnlaget vil bli lavt. I tillegg vil tidsbesparelsen være
minimal. Fylkesrådmannen vil derfor heller anbefale at det jobbes videre med planer for
hvordan en over tid kan utbedre fv 415 for bedre tilrettelegging for tungtransporten.

Dagens trafikkmengder er lave med en årsdøgntrafikk på ca 750 kjt/døgn i områdene ved
Storbrua. Det er imidlertid mye tungtransport til og fra sagbruket på Simonstad. Det jobbes
også med planer for ny næringsetablering i området som vil medføre en betydelig utvidelse av
transportbehovet. Hvor mye som vil gå på veg og hvor mye som vil kunne gå på bane er ikke
avklart. Uansett vil fv 415 være svært sentral i dette arbeidet og vil ha en relativt stor andel
tungtrafikk fremover. Det er i dag tillatt med modulvogntog på fv 415. Dette er vogntog som
er 25,25 meter lange. En utbedring av stigninger vil gjøre det lettere å utnytte dette
alternativet som vil medføre kostnadsbesparelser for bedriftene og et redusert antall
kjøretøy. Det er i denne sammenheng viktig å ivareta trafikksikkerheten knyttet til dette.

5. KONKLUSJON
Fylkesrådmannen mener fremlagt forprosjekt for hvordan en kan utbedre vegforbindelsen mot
Åmli kan gjøres, er tydelig i sin konklusjon om at tilgjengelige ressurser bør brukes på
utbedring av dagens fv 415. Fylkesrådmannen vil anbefale at fylkesutvalget tar rapporten til
etterretning. For ikke å skape uheldige forventninger eller usikkerhet omkring
vegalternativene mot Froland, vil fylkesrådmannen anbefale at det gjøres et tydelig vedtak
på at det ikke skal arbeides videre med disse planene. Fylkesrådmannen vil anbefale at det i
forbindelse med arbeidet med revisjon av handlingsprogrammet for fylkesvegene, gjøres en
vurdering av hvordan en over tid kan utbedre dagens fv 415 for bedre tilrettelegging for
tungtransporten.

Vedlegg:
Forprosjektrapport

Behandling i fylkestinget - 25.10.2016:
Chim A. Kjølner ble innvilget permisjon.
Odd Gunnar Tveit tiltrådte som vararepresentant for Chim A. Kjølner.
Lars Marius Nilsen tiltrådte behandlingen av denne saken.
Det var dermed 35 representanter tilstede.
………………….
Tormod Vågsnes stilte spørsmål om habilitet grunnet eierinteresser i deler av det som
omtales i fylkesvegplanen.
Han ble erklært inhabil med 31 mot 3 stemmer.
………………..
Vidar Øvland tiltrådte saken som vararepresentant for Tormod Vågsnes.
………………..
Dag Eide fremmet følgende forslag:
Fylkestinget vedtar forslag til fylkesvegplan med handlingsprogram for fylkesveger 2017 –
2024 med følgende endringer:
1. Aust-Agder fylkeskommune ønsker å prioritere medfinansiering i en eventuell bypakke
for Arendalsregionen.
2. Første hovedmål s. 4 endres med følgende: Bedre fremkommelighet, rassikre veier
med reduserte avstandskostnader.
3. Tillegg i fylkesvegplanen: Side 18, "Aktuelle tiltak for kollektivtrafikken". Nytt
kulepunkt: "Opprette et forsøksprosjekt med fleksibel kollektivordning (bestillingsbuss,
Flexibuss (a la Danmark) e.l.) i samarbeid med AKT".
4. Gang- og sykkelvei fv 409 Tromøybrua – Skudereis. Fylkestinget vil være positiv til å
fremskynde sin del av prosjektet når prosjektet er fullfinansiert og rekkefølgekravene
er oppfylt.
5. GS-veg Blakstad bru-Libru. Dette er et viktig prosjekt som bidrar til økt
trafikksikkerhet for myke trafikanter på FV 42. Prosjektet må derfor omtales i
handlingsprogrammet i denne planperioden og gis en konkret vurdering ved neste
rullering av planprogram for fylkesveier. Det vil på det tidspunktet være klarere om
ATP-pakke i Arendalsregionen blir realisert.
6. Fv 323 Ose bru fremskyndes til første del av handlingsprogrammet 2017-2020 dersom
større næringsetablering kommer på plass på Austad.
7. Rundkjøring på Blakstadheia økes til 6 mill.
8. Veien til Arendal Havn, Eydehavn realiseres så raskt som praktisk mulig.
9.

Fv 415 Fiane Simonstad i Åmli framskyndes ved at det legges inn 2 mill. i 2019, 3 mill.
i 2020, 30 mill. i 2021 og 15 mill. i 2022.

10. Fylkestinget ønsker å gå i en dialog med Grimstad kommune om eventuell
samfinansiering av gang- sykkelvei Fv 37, Omre-Homborsund brygge.
………………..
Åshild Bruun-Gundersen fremmet følgende tilleggsforslag:
-

Aust-Agder Fylkesting ber fylkesrådmannen om å gjennomgå fartsgrenser langs
skoleveier med myke trafikanter. Flere steder i fylket går trafikken langs skoleveier
uten trygge gs-veier, uten vegskulder og med særdeles høy fart, og det bør prioriteres
og sette ned fartsgrensen i slike områder.

-

I planperioden må det gjøres en samlet gjennomgang av behovet for
omklassifiseringer av kommunale og fylkeskommunale veier.

-

For mer rasjonell drift og vedlikehold av veinettet, ønsker fylkeskommunen å inngå
samarbeid med kommunene der det er hensiktsmessig.

-

Aust-Agder Fylkesting ber ATP-utvalget redusere sitt ambisjonsnivå for byprosjekter i
Arendalsregionen. Trafikkutfordringene løses hovedsakelig ved bygging av E18
Tvedestrand – Arendal, med ny tilførselsvei til Krøgenes. ATP-utvalget bør jobbe
videre med alternative løsninger i Langsæ-krysset og nytt kryss på Stoa med
forbindelse til Myrene. Utover dette ønsker ikke Fylkestinget å prioritere videre
arbeid med «Arendalspakka».

Birkenes:
- Det etableres flere fartsdumpere på Fv 405 gjennom Engesland for å få ned farten
langs skoleveien. Strekningen har i nyere tid fått satt ned farten fra 80sone til 50sone,
men få trafikanter respekterer fartsgrensen.
- Det settes av 1mill kroner i 2022 for utbedring av gs-vei på Fv 405 gjennom Engesland.
Lillesand:
- Det settes av 1mill kroner i 2021 for etablering av gs-vei Fv 401 fra Opsengkrysset –
indre Årsnes.
Grimstad:
- Det bevilges 2mill kroner i 2019 for asfaltdekking av Fv 251 Grøsle – Beisland.
- GS-vei på Fv 37 Omresletta – Homborsund prioriteres. Det bevilges 5 mill kroner til
dette arbeidet i 2019.
- Fylkeskommunen ser positivt på et initiativ om å planlegge ny vei på Hesnes, slik at Fv
46 Hesnesveien kan kobles på den kommunale veien til Moysand.
Arendal:
- Fremskynde prosjekt om Fv 420 Natvig i 2017 (8mill i 2018)
- Fremskynde prosjekt gs-vei Fv 409 Tromøybroa - Skudereis til 2017 (12mill i 20212022)
- Fv 410 ny veg til Arendal havn, igangsettes umiddelbart etter kommunen har vedtatt
reguleringsplan, forhåpentligvis i starten av 2018.
Tvedestrand:
- Utbedring av Fv 109 Borøyveien og Fv 411 Laget – Bergendal lyses ut som én kontrakt
for å få stordriftsfordeler av særdeles like prosjekter i 2018.
Risør:
- Det settes av 300.000kr til etablering av toalettforhold og utbedring venteskur på
Vinterkjærkrysset.
Gjerstad:
- Fv 417 Sundebru- Myra prioriteres i planene. Denne strekningen er omkjøringsveier for
E18 og må prioriteres, spesielt siden det på denne E18 strekningen ikke er tillatt med

høye vogntog (høydebegresning 4,20). Det settes av 10 mill kroner i 2020 for
oppgradering av veien.
Vegårshei:
- Fv 414 Fjellheim, strekningen utvides frem til Høl.
Evje og Hornnes/Froland
- Be fylkesrådmannen kartlegge hva som skal til for å breddeutvide og etablere gul
stripe på -Fv42 fra Arendal til Evje sentrum.
- Sykkelveg Fv 42 Blakstadheia-Libru prioriteres
………………..
Anders Kylland fremmet følgende tilleggsforslag:
Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak der alle nye innspill i
forbindelse med behandlingen av ny fylkesvegplan blir kommentert . I saken bør det vurderes
om innspillene er av en slik karakter at det er grunnlag for å justere vedtatt plan.
………………..
Votering:
Fylkesrådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt med følgende endringer:
Eides forslag til punkt 1 ble vedtatt med 30 mot 5 stemmer. 4 FrP og 1 PP stemte mot.
Eides forslag til punkt 2 ble vedtatt med 31 mot 4 stemmer. 4 FrP stemte mot.
Eides forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Eides forslag til punkt 4 ble vedtatt med 28 mot 7 stemmer. 7 H stemte mot.
Eides forslag til punkt 5 ble vedtatt med 30 mot 5 stemmer. 5 H stemte mot.
Eides forslag til punkt 6 ble vedtatt med 34 mot 1 stemmer. 1 H stemte mot.
Eides forslag til punkt 7 ble vedtatt med 21 mot 14 stemmer. 2 V, 7 H, 4 FrP og 1 MDG stemte
mot.
Eides forslag til punkt 8 ble enstemmig vedtatt.
Eides forslag til punkt 9 ble vedtatt med 28 mot 7 stemmer. 7 H stemte mot.
Eides forslag til punkt 10 ble vedtatt med 34 mot 1 stemmer. 1 H stemte mot.
Tveits forslag i komiteen falt med 4 mot 31 stemmer. 4 FRP stemt for.
Fredriksens forslag i komiteen falt med 5 mot 30 stemmer. 2 V, 1 SV, 1 PP og 1 MDG stemte
for.
Lyngvi-Østerhus’s forslag i komiteen falt med 8 mot 27 stemmer. 4 FRP, 2 V, 1 PP og 1 MDG
stemte for.
Alsviks forslag i komiteen falt med 8 mot 27 stemmer. 4 FRP, 2 V, 1 PP og 1 MDG stemte for.
Bruun-Gundersens forslag i 1. strekpunkt ble enstemmig vedtatt.

Bruun-Gundersens tilleggsforslag i 2. strekpunkt falt med 15 mot 20 stemmer. 11 AP, 5 KRF, 3
SP og 1 SV stemte mot.
Bruun-Gundersens tilleggsforslag i 3. strekpunkt ble enstemmig vedtatt.
Bruun-Gundersens tilleggsforslag i strekpunkt 4 til 19 falt med 5 mot 30 stemmer. 4 FRP og 1
PP stemte for.
Kyllands tilleggsforslag falt med 5 mot 30 stemmer. 4 FRP og 1 MDG stemte for.
Dermed ble følgende vedtatt:
Fylkestinget vedtar forslag til fylkesvegplan med handlingsprogram for fylkesveger 2017 –
2024 med følgende endringer:
1. Aust-Agder Fylkeskommune ønsker å prioritere medfinansiering i en eventuell bypakke
for Arendalsregionen.
2. Første hovedmål s. 4 endres med følgende: Bedre fremkommelighet, rassikre veier
med reduserte avstandskostnader.
3. Tillegg i fylkesvegplanen: Side 18, "Aktuelle tiltak for kollektivtrafikken". Nytt
kulepunkt: "Opprette et forsøksprosjekt med fleksibel kollektivordning (bestillingsbuss,
Flexibuss (a la Danmark) e.l.) i samarbeid med AKT".
4. Gang- og sykkelvei fv 409 Tromøybrua – Skudereis. Fylkestinget vil være positiv til å
fremskynde sin del av prosjektet når prosjektet er fullfinansiert og rekkefølgekravene
er oppfylt.
5. GS-veg Blakstadheia-Libru. Dette er et viktig prosjekt som bidrar til økt
trafikksikkerhet for myke trafikanter på FV 42. Prosjektet må derfor omtales i
handlingsprogrammet i denne planperioden og gis en konkret vurdering ved neste
rullering av planprogram for fylkesveier. Det vil på det tidspunktet være klarere om
ATP-pakke i Arendalsregionen blir realisert.
6. Fv 323 Ose bru fremskyndes til første del av handlingsprogrammet 2017-2020 dersom
større næringsetablering kommer på plass på Austad.
7. Rundkjøring på Blakstadheia økes til 6 mill.
8. Veien til Arendal Havn, Eydehavn realiseres så raskt som praktisk mulig.
9.

Fv 415 Fiane Simonstad i Åmli framskyndes ved at det legges inn 2 mill. i 2019, 3 mill.
i 2020, 30 mill. i 2021 og 15 mill. i 2022.

10. Fylkestinget ønsker å gå i en dialog med Grimstad kommune om eventuell
samfinansiering av gang- sykkelvei Fv 37, Omre-Homborsund brygge.
11. For mer rasjonell drift og vedlikehold av veinettet, ønsker fylkeskommunen å inngå
samarbeid med kommunene der det er hensiktsmessig.
Oversendelse
Aust-Agder fylkesting ber fylkesrådmannen om å gjennomgå fartsgrenser langs skoleveier
med myke trafikanter. Flere steder i fylket går trafikken langs skoleveier uten trygge gs-

veier, uten vegskulder og med særdeles høy fart, og det bør prioriteres og sette ned
fartsgrensen i slike områder.

Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter as

Vegårshei, 15.10. 2017

MASTERPLAN FOR SNØ
SAMARBEIDSPROSJEKT VSA – NSF
Norges Skiforbund(NSF) og Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter (VSA) har inngått et tett
samarbeid om utvikling av Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter for å nå felles mål om et
attraktivt regionalt samlingspunkt for allsidig aktivitet gjennom hele året.
NSF har derfor opprettet en ressursgruppe som bistår VSA i planlegging og valg av
framtidsretta løsninger. Anleggskonsulent Marit Gjerland i NSF skriver:
Planene for nye VSA er så i tråd med NSFs Skipolitiske Dokument at det er utpekt som
eksempelanlegg. Derfor er det også svært viktig at anlegget fremstår som snøsikkert.
VSA sitt utviklingsprosjekt som nå er i ferd med å gjennomføres innehar planer for
snøproduksjon, men det er i all hovedsak begrenset til slalåmbakkene og skileikanlegget.
NSF har utfordret oss på en større satsing, og det er derfor inngått en samarbeidsavtale med
sikte på utarbeidelse av en «Masterplan for snø». Dersom tiltakene i denne gjennomføres
sikres en lengre vinterbrukssesong i sentrale deler av anlegget.
Foreløpig har det ikke blitt foretatt store investeringer, men i forbindelse med
grunnarbeidene for rulleskiløypa/skiskytteranlegget har styret for VSA bestemt at en skal
klargjøre for rørgate og kummer for snøproduksjon. Dette var ikke med i opprinnelige
planer.
Daglig leder, Aud Vegerstøl, har innhentet priser og det er satt opp et foreløpig regneark
som omfatter antatte kostnader. Regnearket viser anslag på foreløpige totale kostnader på
ca. 13,3 mill. Trekker en fra det som allerede ligger inne i vedtatt Utviklingsprosjekt
reduseres kostnadene til 11 mill. kroner inkl. mva.
Med fradrag for MVA, spillemidler og en begrenset andel dugnad står en igjen med en
restfinansiering på 4,6 mill.
Adresse: Molandsveien 48, 4985 Vegårshei
Hjemmeside: www.vegarsheiskisenter.no
Org.nr 958 089 643 post@vegarsheiskisenter.no

Se vår facebookside og Fnugg.no
Telefon 95 81 05 81
Konto nr: 2938.05.05825

En «Masterplan for snø» vil konkretisere og detaljere og få fram et mer presist
kostnadsbilde. Planen fordrer arbeidsinnsats fra VSA og NSF som ikke er med i kalkylene.
NSF bidrar ikke direkte økonomisk, men stiller ressurspersoner kostnadsfritt til rådighet.
Utviklingsprosjektet har nå kommet opp i en total kostnadsramme på rundt 80 mill. kroner.
- Delprosjekt 1 er midtveis i gjennomføringsfasen og i praksis å anse som ferdig
finansiert.
- Det jobbes nå iherdig for å sikre finansiering som muliggjør igangsetting av
grunnarbeider på Delprosjekt 2 i 2018. Vi har stor tro på at dette blir mulig, men det
vil ikke være økonomisk bærekraftig å trekke inn et omfattende og utvidet
snøproduksjonsprosjekt i tillegg.

VSA anmoder derfor om at en vurderer å bevilge midler fra konsesjonskraftfondet for å
dekke ekstrakostnader knyttet til «Masterplan for snø», dersom disse skal disponeres forut
for fylkessammenslåingen. VSA er på vei til å bli et viktig og attraktivt regionalt senter for
aktivitet og idrett, med bred støtte både fra landsdelen og nasjonalt. Midler som kan bidra
til å utvide antall vinterbruksdøgn, og derved gjøre senteret enda mer attraktivt, er vel
anvendte penger.
Vi er overbevist om at et ferdig utbygd, og optimalisert anlegg også med tanke på
snøsikkerhet, vil være en viktig bidragsyter for trivsel, bo-lyst og økonomisk positiv
utvikling for Østregionen, og også bidra positivt til attraktivitet for hele landsdelen.

Med hilsen for VSA

Kjetil Torp
Prosjektmedarbeider

Vedlegg:
-

Skriv fra NSF v/ anleggsrådgiver Marit Gjerland

-

Foreløpig anslag over kostnader, Masterplan for snø

Gullknapp og
næringsutvikling

Froland
Kommune
Sigurd A Jensen
Utviklingssjef

Kommuneplan
Gullknapp og næringsutvikling

• Stor politisk vilje for å støtte flyplassen
• Støysone for storflyplass i Froland
kommunes arealdel
• Kommuneplanens samfunnsdel støtter
både flyplass og ny adkomstvei

Utsnitt av
kommuneplanen Froland
Gullknapp og næringsutvikling

Reguleringsendring
Gullknapp sommer 2017
Gullknapp og næringsutvikling

Kommunestyrets vedtak:
• I henhold til Plan- og bygningslovens §
12-14 vedtar kommunestyret i Froland
planendringen, formålsendring av 500
daa fra annet lufthavnsområde til
industri/lager, av detaljreguleringen for
Gullknapp flyplass slik de fremkommer
av revidert plankart av 19.06.2017 og
reviderte bestemmelser av 20.06.2017.

Reguleringsplan for
Gullknapp

Gullknapp og næringsutvikling

Fremtidig støysone

Gullknapp og næringsutvikling

Næringsarealer i Froland
Gullknapp og næringsutvikling

• Blakstadheia industriområde
– Ca 120 dekar ledig tomteareal når
fengselet er etablert
– Ca 250 arbeidsplasser pr dd
• Forprosjekt næringsarealer – muligheter
– I fremtidig støysone til flyplassen
– Alternative adkomstveier
• Froland kommunes næringsplan

Forstudie – alt. adkomst

Gullknapp og næringsutvikling

Videre
Gullknapp og næringsutvikling

• Adkomstvei – samarbeidsprosjekt
• Frolands rolle etter planprogram
avhengig av valg av løsning
• Vann og avløp
• Gang- og sykkelvei Libru – Blakstad
bru
• Flyplassens eiere

Alternativ 0
•

0 - alternativet er dagens situasjon med vei til Gullknapp fra Gullknappveien 154 inn fra Frolandsveien 42.
Veien går gjennom flere boligfelt i Froland kommune.

Alternativ 1
•

Traseen går inn fra Frolandsveien 42 ved Kvelpetjennryggen over Langemyr og videre over
Blautebekk, Raudmyr. Veien treffer Gullknappveien i nord ved Engemyr. Store deler av
alternativet ligger i Froland kommune

Alternativ 2
•

Traseen går inn fra Frolandsveien ved Skinnaren i Froland kommune nord for Assæ. Videre
nord for Stemmetjenn og Soleglad. Passerer vest for Kroktjern. Videre øst for Engemyr og
treffer Gullknappveien. Traseen går hovedsakelig i Arendal kommune.

Alternativ 3
•

Traseen går inn fra Frolandsveien, nord for Kringlemyr. Videre øst for Store Havåsen og Store
Havåstjenn. Vest for Blågestadvannet og følger alternativ 4 sør for Tvetenveien oppt il
Gullknappveien.

Alternativ 4
•

Traseen går inn fra Harebakken, følger eksisterende Myraveien 128. Videre øst for Spirene og
Myraveien. Traseen krysser 130, sør for Vålandstjenn og nord for Tveitenveien ved Eikestø.
Videre sør for Tveiten i daldrageg

Type prosjekt

Navn på tiltak

Kort beskrivelse

Vei og infrastruktur

Planlegging for ny/
forbedring av
eksisterende fylkesvei
416 fra Akland til Risør
(Risørveien).

Daglig pendlevei for svært mange.

Vei til Gullknapp

Kostnads-ramme
– ca.
5 mill.

Kommuner
involvert
Risør

Store utbedringsbehov.
Planlegging kan posisjonere vegen
for finanisering ifm med bygging av
ny e-18 mellom Tvedestrand- Risør

Ny adkomstvei til Gullknapp for å
støtte opp under utviklingen av
flyplass og nye næringsarealer hvor
man blant annet har tenkt å satse på
datasenter.
Det pågår en planprosess i
samarbeid mellom Froland og
Arendal kommune.

Totalt 80 mill –
Tenkt finansiert
50/50 med fylket
på den ene siden
og kommuner/
privat på den
andre siden

Arendal og
Froland

Regional effekt
Tiltak her er viktig for å sikre et
sterkere integrert bo- og
arbeidsmarkedsregion,
utvikling i Agders østligste by,
og for en fortsatt fortetting
rundt sentrumskjernene i
regionen.

Viktig for å sikre vekst og
utvikling rundt det som kan bli
regionens spydspiss innenfor
en datasenter-satsning.

Forankring i regionale
strategier og planer
Forslag til areal- og
transportplan for
Arendalsregionen.

Eventuelle
vedlegg

Regional transportplan (RTP)
Regional plan for
senterstruktur og handel.
Strategisk næringsplan for
Østre Agder
Regionplan Agder 2020

Presentasjon
Gullknapp 13
09 17

Ny/sterk utbedring av
eksisterende vei Flaten
– Gullknapp.
Vegutbedring som en
konsekvens av
utbygging av
kraftverksutbygging i
Kilandsfossefallene.
Landbruksvei kl. IIstandard.
Kollektivtrafikk på
flankene

Øke kapasitet på
direkte
næringsarbeid

Sørlandsporten
næringshage

Øke regionale
næringsfond

Kompetanseheving

Forprosjekt for å finne
nærings- og
forskningsmessige
muligheter som
konsekvens av en
Biozinetablering på
Jordøya

Som konsesjonskrav for utbygging
ligger det en gammel avtale om at
kraftutbygger også bygger ny veg
Flaten – Bøylefoss.

4,5 mill

Åmli og
Froland

Prosjektet vil gi en betydelig
kortere veg mellom søndre del
av Åmli og Gullknapp.

Det er svært begrenset
kollektivtilbud øst i Agder. Dette er
negativt for flere forhold.
Infrastrukturen/den daglige kabalen
for mange grupper av innbyggere er
vanskelig.
Må få bedre tilbudet med andre
løsninger enn dagens.
Bør tilføres mer kapital for å styrke
virksomheten

Uklart

Vegårshei,
Gjerstad,
Åmli, (Risør,
Vegårshei,
Froland)
++

Bedre mulighetene for vekst i
hele regionen.

Regional transportplan (RTP)

Uklart

Næringshagens arbeid er svært
viktig for vekst og utvikling i
bedriftene øst i fylket

Strategisk næringsplan for
Østre Agder

Behovet er større enn rammene.

Uklart

Åmli,
Gjerstad,
Vegårshei,
Risør
Alle

Åmli

Utvikle kompetansemiljø i og
rundt en bedrift hvis aktivitet
gir svært stort regionale
effekter på en hel industri.

Omlegging Bøylefoss ca. 0,7 km,
oppgradering toppen av
Bøylfosskleivene – Flatenfoss ca. 4,5
km, omlegging Flatenfoss – Flaten
ca. 1 km.

I svært mange tilfeller det eneste
økonomiske virkemiddelet
kommunene har. Det er svært viktig,
spesielt for næringslivet i øst med
flere mindre bedrifter som ofte ikke
kan søke andre midler. Det foreslås
økte rammer til fondet.
Forprosjekt for videre satsing på
forskningsaktivitet og
næringsetableringer som følge av en
Biozin-etablering på Jordøya.
Samle ressurspersoner fra ulike
miljøer for å finne spennende og
fremtidsrettede forskningsprosjekter
og bedriftsetableringer i kjølvannet

200 000 årlig i 2 år
– forutsatt at
deltakerne selv
dekker sine
personalkostnader

Direkte effekt for næringslivet i
alle kommunene

VINN Agder
Regionplan Agder (klimamål)
Strategisk næringsplan for
Østre Agder

Videreutvikling av Risør
VGS

Videreutdanning /
etterutdanning

Utvikling av
vitensenteret

Reiselivssatsninger

Reiselivsfond

av gigantsatsingen på fornybar
drivstoffproduksjon på Jordøya, men
også bruk av tre i sin helhet.
Med ny VGS i Tvedestrand og ny e18 som utgangspunkt må Risør vgs
satse på en type kompetanse som
trengs i hele regionen, slik at skolen
blir en pilot og en spydspiss som blir
viktig for hele Agder.
Prosjekt for å utarbeide og
implementere profil.
Etterutdanning innenfor
entreprenørskap og lignende til
bedrifter i regionen.
Styrke realfagssatsningen i regionen
Posisjonere Vitensenteret for vider
vekst
Føringer kan for eksempel være:

Uklart

Risør

Utgangspunkt for å
opprettholde VGS-tilbud øst i
fylket.

VINN Agder
Strategisk næringsplan for
Østre Agder

Svært viktig for
kompentansenivået og
kompetanse-arbeidsplasser.
Uklart

Uklart

20 mill

Alle

Arendal

Alle

Underskuddsgarantier til båtturisme,
cruisepakker eller større
arrangementer.

Kompetanseløft for hele
regionen.

Viktig kompetansehevende
institusjon for hele regionen.
Kan ses i sammenheng med
videre satsning på Raet.
Viktig for å få fart på konkrete
satsninger og som basis for at
man skal tørre å satse.

VINN Agder
Strategisk næringsplan for
Østre Agder
VINN Agder
Strategisk næringsplan for
Østre Agder
Besøk Agder 2030
Strategisk næringsplan for
Østre Agder

Til satsinger som potensielt kan
trekke turister til regionen (for
eksempel utvikling av gjestehavner).

Sykkelvei langs
Telemarksvegen Åmli
sentrum – Treungen.
Et regionalt nærings- og
reiselivsprosjekt fra
Kristiansand til Seljord
som har behov for noe
ekstraordinære midler
for fullfinansiering
Konkrete regionale
utviklingsprosjekter

Vegårshei ski- og
aktivitetssenter (VSA)

Fellestiltak; deltakelse på messer,
promoteringsfilm, andre ting.
Etablering av reiselivsattraksjoner
Telemarksvegen knytter til seg lokale
bedrifter som tilbyr lokalmat,
lokalhistorie, kunst, aktiviteter,
overnatting osb. Tilrettelegging av
tur/sykkelveg fra Åmli til Treungen
vil styrke attraksjonsverdien. Vegen
går på gammal jernbanegrunn og
tidligere vegtrase.

Investeringsbehovet er stort. Også
aktuelt med prosjekt ifm rigging av
framtidig drift.

2 mill

Uklart

Åmli,
Froland,
Birkenes

Vegårshei

Øke attraksjonsverdien for
kommunene langs RV 41 –
gjennom utvikling av
reiselivsbedriftene langs vegen
og ved å arbeide for en bedre
vegstandard og attraksjoner
elles.

Bidrar til helhetlig vekst i
reiselivsnæringen.
Regionalt senter som brukes av
hele regionen.

De 36 medlemsbedriftene er
nå inne i en forstudie for
bedriftsnettverk og har fått
midler til dette gjennom
Innovasjon Norge.
Besøk Agder 2030.
Strategisk næringsplan for
Østre Agder.
Regionplan Agder 2020

Raet nasjonalpark

Nasajonalparksenter på Hove

13 mill

Besøkssenter i Grimstad, Arendal og
Tvedestrand

I4helse

Risør akvarium som deltager i
Raetsatsningen
Stor regional satsning
Løft for UiA.
Trenger midler til utstyr.
Kan være utløsende for nasjonale
midler.

Tvedestrand,
Arendal,
Grimstad,
(Risør)

Bidrar til å løfte folkehelse for
hele regionen.
Stor effekt for regionen.

Besøk Agder 2030
Regionplan Agder 2020
Strategisk næringsplan for
Østre Agder

10 mill

Grimstad

Satsningen kan gjøre regionen
til spydspiss innenfor
velferdsteknologi og bidra til å
styrke UiAs samarbeid med
kommunene.

Oversikt innspill til konsesjonsfond – uprioritert bruttoliste fra næringsnettverket i Østre Agder. Kostnadsestimater er veldig overordnet.

VINN Agder
Strategisk næringsplan for
Østre Agder

Søknad
utarbeidet av
Arendal,
Grimstad og
Tvedestrand

Søknad
utarbeidet av
Grimstad
kommune

