
Hei  
Vi har i dag sendt ut oppdragsbrev med fordeling av 34,8 mill. kroner til alle våre 25 
kommuner. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.  
 
Agder fylkeskommunes beregning gir en fordeling til kommunene i Agder som i tabellen 
under: 
 
Tabell: Fordeling av fondsmidler til kommunene i Agder 

Kommune Beløp (kr)  Kommune Beløp (kr) 

Arendal 3 369 000  Kvinesdal 895 000 

Birkenes 801 000  Lillesand 1 073 000 

Bygland 722 000  Lindesnes 2 261 000 

Bykle 776 000  Lyngdal 1 219 000 

Evje og Hornnes 769 000  Risør 1 019 000 

Farsund 1 228 000   Sirdal 701 000 

Flekkefjord 1 109 000  Tvedestrand 932 000 

Froland 746 000  Valle 823 000 

Gjerstad 749 000  Vegårshei 664 000 

Grimstad 1 851 000  Vennesla 1 447 000 

Hægebostad 706 000  Åmli 731 000 

Iveland 652 000  Åseral 725 000 

Kristiansand 8 832 000  AGDER 34 800 000 

 
 
I oppdragsbrevet til kommunene har vi presisert følgende: 
 

 Tilskuddet er en engangsbevilgning. Det skal sette kommunene i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale 
utfordringer, behov og potensial.  
 

 Kriteriene for måloppnåelse er: 

 utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet 
 

 Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak 
som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av 
koronavirusutbruddet. 

 
 Det er viktig at midlene gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet. Agder 

fylkeskommune forventer også at tildelingene er i tråd med føringer og mål i 
Regionplan Agder 2030. 

 
Bruk av regionale næringsfond 
Tilskuddet utbetales til kommunene og er øremerket kommunale næringsfond. Det er 
rom for at kommunene kan kanalisere videre til interkommunale næringsfond. Agder 
fylkeskommune mener det er sterkt ønskelig og hensiktsmessig at kommunene som er 
del av regionale næringsfond, kanaliserer og forvalter midlene gjennom disse.  
 
Det ivaretar følgende hensyn: 



 Regionale næringsfond som strategisk verktøy: Regionale næringsfond er 
etablerte satsinger i samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen.  

 Behov for regional forankring og dialog: I forvaltning av midlene er det viktig 
med en god dialog mellom kommunene, Innovasjon Norge og 
fylkeskommunen. Dette ivaretas gjennom de etablerte strukturene i 
styringsgruppene i regionale næringsfond. 

 Hensiktsmessighet: Midlene må komme raskt i arbeid, de kan ikke dekke 
administrasjonsutgifter og forvaltningsportalen regionalforvaltning.no må 
benyttes i kunngjøring og rapportering (ref. kapitlet under). De regionale 
næringsfondene er velegnet til raskt og målrettet å imøtekomme krav og 
forventninger mht. forvaltning. 

 
Vi ber om at henvendelsen knyttet til transport i skjærgården vurderes i tilknytning til 
forvalting av disse midlene.  
 
 
Vi ser frem til en strategiske satsing på næringsutvikling i Agder gjennom forvaltning 
av 34,8 mill. kroner i nært samarbeid med dere. 
 
 
God sommer! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Wenche Fresvik 
Avdelingsleder 
 
Virkemidler og entreprenørskap 

Mobil: +4793033389  

E-post: Wenche.Fresvik@agderfk.no 

 
agderfk.no 
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folktall tildeling kr.pr.innbygger

-4201 Risør 6 809 1019000 150

K-4202 Grimstad 23 544 1851000 79

K-4203 Arendal 44 999 3369000 75

K-4204 Kristiansand 111 633 8832000 79

K-4205 Lindesnes 23 046 2261000 98

K-4206 Farsund 9 691 1228000 127

K-4207 Flekkefjord 9 028 1109000 123

K-4211 Gjerstad 2 428 749000 308

K-4212 Vegårshei 2 097 664000 317

K-4213 Tvedestrand 6 053 932000 154

K-4214 Froland 5 951 746000 125

K-4215 Lillesand 11 074 1073000 97

K-4216 Birkenes 5 226 801000 153

K-4217 Åmli 1 836 731000 398

K-4218 Iveland 1 331 652000 490

K-4219 Evje og Hornnes 3 634 769000 212

K-4220 Bygland 1 162 722000 621

K-4221 Valle 1 164 823000 707

K-4222 Bykle 965 776000 804

K-4223 Vennesla 14 774 1447000 98

K-4224 Åseral 932 725000 778

K-4225 Lyngdal 10 365 1219000 118

K-4226 Hægebostad 1 680 706000 420

K-4227 Kvinesdal 5 987 895000 149

K-4228 Sirdal 1 822 701000 385

307 231 34800000 113
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1. Informasjon om prosjektet 

1.1 Bakgrunn for forespørselen 

Morrow Batteries ønsker å lokalisere en gigafabrikk til batteriproduksjon på Agder. Man ønsker i den 
forbindelse å invitere potensielle tilbydere til å fremsette forslag/tilbud om lokalisering. 

Bak Morrow Batteries står det sterke og dedikerte eiere med lang erfaring, som også sammen med 
sine øvrige partnere har høy kompetanse på batteriproduksjon/forskning og utvikling.  

 

 

Morrow Batteries har høye ambisjoner. Ikke bare vil gigafabrikken være en enestående 
industrietablering i seg selv som forventes å kunne sysselsette et stort antall ansatte, men Morrow 
ønsker også bidra til å videreutvikle batteriindustrien forøvrig i landsdelen gjennom satsing på å 
forskning og utvikling av neste generasjon Lithium batterier samt videreutvikling av lokale 
leverandører og kompetanse. I tillegg har Morrow Batteris høye ambisjoner om å bli ledende på 
bærekraft innen batteriindustrien, noe en lokasjon i Agder er svært egnet til. 
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1.2 Fremdrift - trinnvis utbygging/utvikling og faser 

Prosjektet vil utvikles i flere faser frem til full utbygging og drift av gigafabrikken. Selve gigafabrikken 
vil bygges ut i flere trinn. Det vil også etableres en mindre pilotfabrikk med fokus på 
teknologiutvikling og industrialisering av ny batteriteknologi, men etablering og lokalisering av denne 
vil bli foretatt uavhengig av gigafabrikken.  

 

 

Man ser for seg følgende fremdrift: 

Byggestart for gigafabrikk (fullskalaproduksjon):  Utgang 2023 (Byggetrinn 1) 

Allerede nå i første fase er det derimot et sentralt suksesskriteria at man får en endelig beslutning 
om lokalisering av gigafabrikken, slik at det skapes sikkerhet hos fremtidige kunder og partnere for 
realisering av fullskalaprosjektet. 

Morrow Batteries ser derfor for seg at det tas beslutning om endelig lokalisering innen utløpet av 
2020.  

1.3 Nærmere om omfang og innhold i prosjektet 

Tomten skal benyttes til fullskalaproduksjon av ithium-batterier. For at dette skal være mulig, settes 
det en rekke krav til tomtens utforming og lokasjon, nærmere beskrevet I det følgende. Fabrikken vil 
ha en årlig produksjon på opptil 32gwh, og skal bygges ut i flere trinn. 

Gjennom hele prosessen vil fabrikken ha behov for råmaterialer fra relevante produsenter på 
Sørlandet. Disse produsentene er lokalisert i og rundt Kristiansandsområdet. 

Fabrikken vil også ha et stort behov for kjølevann gjennom helle utbyggingen. Det er derfor viktig at 
tomten er lokalisert i nærhet til stabil vannkilde.  

Produksjonen vil ikke slippe ut miljøgifter eller andre farlige stoffer til omgivelsene. Morrow tar alle 
forhåndsregler. Det vil derimot medføre større inngrep på området. Tomten må planeres, grunnen 
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må behandles, og det skal legges nye kraftlinjer dersom tomten ikke har tilstrekkelig strømtilførsel. 
Det er derfor viktig at tomten ligger i et område der storstilt utbygging er mulig. Eksempelvis vil det 
store produksjonsvolumet føre til en stabil strøm av trailere og personbiler, inn og ut av området. 
Tilstrekkelig infrastruktur er positivt for utvikling av prosjektet.  

Når fabrikken er satt opp på tomten, vil det transporteres ferdige battericeller ut av fabrikken, til 
nærmeste havn. Det vil transporteres råmaterialer inn til tomten, og produksjon foregår hele døgnet. 
Lydutslipp til omgivelsene fra produksjonen kan nå 55dB. 

Etter at 1. byggetrinn er gjennomført, vil fabrikken utbygges trinnvis til ønsket størrelse på 32 Gwh 
produksjon er nådd. Det er derfor mulig å starte arbeidet på en tomt som ikke når målet om minst 
500 daa, dersom det i fremtiden vil være mulig å utvide til en slik størrelse.  

2. Kravspesifikasjon 

2.1 Generelt 

Detaljerte behov og kravspesifikasjon for gigafabrikken vil utarbeides som del av den løpende 
utvikling i de enkelte faser. Det er derfor viktig at tilbyderne er innforstått med prosjektets 
tilnærming som et utviklingsprosjekt og at behovene vil være gjenstand for tilpasning underveis. 

2.2 Spesifikasjon av krav fastsatt per forespørselstidspunktet 

På et overordnet nivå kan det allerede nå signaliseres at egnet lokasjon må kunne tilfredsstille 
følgende hovedkriterier: 

Arealbehov gigafabrikk:     500 – 700 daa 

Byggeklar tomt byggetrinn 1 gigafabrikk:  Utgang 2023 

Kraftbehov full utbygging:    200-300MW 

Avstand til sentralnettstasjon     n < 10-15 km 

Vannbehov (kjøling)     +500 m³/time  

Infrastruktur (VVA) til tomtegrense – nærhet til hovedveinett 

Nærhet til havn 

Nærhet til jernbane 

Nærhet til internasjonal flyplass 

Nærhet til universiteter og kompetansemiljø 

Attraktivt for utenlandske spesialister 

Forsvarlig hensyn til natur- og miljø 
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2.3 Nærmere om de spesifiserte krav  

El-kraft 

Fabrikken har stort behov for elektrisitet, og tilstrekkelig tilgang er høyt prioritert. For en fullskala 
fabrikk ønsker vi opptil 200-300MW. Dersom et slikt volum ikke er tilgjengelig ved tomten i dag må 
det opplyses om behov for fremtidige utbygging av nett, herunder nødvendige konsesjon, 
reguleringsplan, sikring av rettigheter etc. for dette. Redundans i området er også av stor viktighet. 

Dersom tomten ikke møter målet på 200-300MW, kan lavere krafttilførsel på 70MW også være av 
interesse. (Like interessant er det hvis tomten ligger i nærhet av en sentralnettstasjon). Det vil da 
være behov for fremtidig utvidelse av krafttilgang. Tidsperspektiv + estimert overordnet kostnad for 
å bygge ut krafttilgang til 200-300MW bes opplyst. Full kapasitet bør være tilgjengelig innen 2026. 

Uavhengig av nåværende krafttilførsel skal avstand til nærmeste sentralnettstasjon oppføres. 
Umiddelbar nærhet til Statnetts-sentralnettstasjon vil være en fordel for valg av tomt.  

Tomt 

Trinnvis utbygging og fleksibilitet til å kunne tilpasse utviklingen til de ulike faser er viktig. Trinnvis 
byggemodning og tiltredelse av arealer for gigafabrikken vil derfor kunne aksepteres. Dette er 
imidlertid med forutsetning om at den øvrige fremdriften kan overholdes som beskrevet.  

Det vil foregå prosessindustri på tomten og etableringen vil være omfattet av krav om 
konsekvensutredning iht. gjeldende bestemmelser. Det er dermed en fordel dersom tomten er ferdig 
regulert til næring/industri. Eventuelt bør det fremgå hvilken tidshorisont som kan forutsettes lagt til 
grunn frem til ferdig regulerte arealer som kan tiltres, samt en angivelse av sikkerhet for at den 
foreslåtte fremdrift vil kunne overholdes. (behov for kommuneplanprosesser, KU etc.) 

Fabrikken vil ha et stort behov for vann til kjøling. Anslagsvis 500 m³/t. Det er derfor ønskelig å få 
opplysninger om vannkilde og eventuelle anleggsbehov som forutsettes etablert for at denne skal 
være velfungerende i det nevnte omfang. 

Tilfredsstillende VVA er en viktig parameter for lokalisering av fabrikken. Om dette ikke fremført til 
det aktuelle arealet i dag er det ønskelig at man angir en tidshorisont for etablering av dette. 

Fiber og telecom må angis (tilgjengelig fiber, mobildekning etc). Om dette ikke fremført til det 
aktuelle arealet i dag er det ønskelig at man angir en tidshorisont for etablering av dette. 

Morrow Batteries ønsker som et utgangspunkt å kun forholde seg til en enkelt aktør som tilbyder av 
den aktuelle lokasjon. Organisering av grunneiere, rettigheter etc. forutsettes derfor å være tilbyders 
ansvar. Man ser for seg at det inngås opsjonsavtaler for arealer som vil være tilpasset en trinnvis 
utbygging. 

For allerede nå å kunne ta en riktig langsiktig beslutning er det ønskelig at man angir en indikativ pris 
på ferdig regulert tomt med infrastruktur (VVA) til tomtegrense. Det ønskes også en indikasjon på 
hvilke forhold som kan medføre endringer på den indikativ prisen og hvilke prisposter dette gjelder 
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3. Prosedyre for valg av tilbud 

3.1 Totrinnsprosess 

I denne omgang ønsker Morrow Batteries å motta tilbud på aktuelle lokasjoner på Agder.  

Hensyntatt prosjektets karakter, og behov for en tidlig beslutning av endelig lokasjon av 
gigafabrikken, er man innforstått med at denne første «tilbudsrunden» er av overordnet karakter 
mht. til de opplysninger som bes fremlagt.  

Man legger derfor opp til en to-trinns prosess frem til endelig beslutning. Mottatte tilbud vil bli 
evaluert og sortert slik at man sitter igjen med et mindre antall aktuelle kandidater på en short-list. 
Det antas at det vil velges ut to til tre tilbud på denne short-listen, men Morrow Batteries er ikke 
begrenset til dette om Morrow Batteries finner det ønskelig å ta med flere tilbydere til neste runde. 
Beslutning om short-listen vil foreligge i løpet av september. 

Det vil deretter bli kjørt avklaringsrunder med aktuelle short-list-kandidater, og på ytterligere 
detaljnivå, slik at endelig beslutning kan tas innen utløpet av 2020. 

Det vil eventuelt bli gjennomført avklaringsmøter med den enkelte tilbyder snarest etter innlevering.  

3.2 Kriterier for valg av tilbud 

Utvelgelse til short-list vil foretas ut fra en skjønnsmessig vurdering av hvilke tilbud som anses best 
egnet til å oppfylle de behov Morrow Batteries har.  

Ved vurderingen legges det opp til at det vil tas hensyn til de tilbudte lokasjoners grad av oppfyllelse 
av de krav som er angitt i kravspesifikasjonen. Det presiseres imidlertid at Morrow Batteries ikke er 
bundet av kravspesifikasjonen. Det vil også bli tatt hensyn til eventuelle endringer i behov som 
melder seg i løpet av prosessen. 

Morrow Batteries presiserer at man står helt fritt til å forkaste ethvert mottatt tilbud dersom det fra 
Morrow Batteries sin side ikke ansees som tilfredsstillende, både mht. tilbudets opplysninger og mht. 
lokasjonens kvaliteter. Morrow Batteries står derfor også helt fritt til å velge aktuell tilbyder, både til 
short-list, og ved endelig beslutning om lokalisering. Morrow Batteries dekker ikke kostnader 
tilbyderne har hatt i forbindelse med inngivelsen av tilbud. Det gjelder også dersom tilbudet blir 
forkastet. 

   

4. Krav til utformingen av tilbud 

4.1 Informasjon som ønskes fremlagt  

Vedlagt følger et skjema som bes utfylt for den aktuelle lokasjon som tilbys.  

Utfyllende opplysninger av relevans til kravspesifikasjonen kan fremlegges i særskilt vedlegg. Hva 
som anses som relevante opplysninger fremgår av gjennomgangen av kravspesifikasjonen i pkt. 2.3.  

Sammen med nevnte skjema bes det fremlagt relevante kart samt gjeldende reguleringsplaner og 
kommuneplan som omfatter hele arealet.  
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4.2 Dokumentasjon 

Tilbydere bes legge ved annen type relevant dokumentasjon vedrørende eierskap, fullmakter, 
sertifikater og lignende. 

 

5. Tilbudsinnlevering 

5.1 Tilbudsfrist 

Frist for første innlevering av opplysninger om aktuell lokasjon og grunnlag for utvelgelse til shortlist: 
01.09.20 

5.2 Leveringsmåte 

Tilbud sendes per e-post til: baard.karlsen@morrowbatteries.com  

5.3 Vedståelsesfrist 

Tilbyder vedstår seg tilbudet frem til 31. desember 2020 

5.4 Tilbakekalling av tilbud 

Tilbud kan tilbakekalles frem til tilbudsfrist.  

 

6. Kontaktinformasjon 

Alle henvendelser kan rettes til:  

baard.karlsen@morrowbatteries.com  

Vedlegg 

RFI (Request for Information)  - skjema til utfylling  



Momentliste
for alle aktuelle lokaliseringsalternativ 
for batterifabrikk innenfor Østre Agder



Formål

Denne gjennomgangen er ment som et felles 
grunnlag for hvorfor kommunene i Østre Agder er 
velegnet ved lokalisering av en så stor virksomhet 
som den planlagte batterifabrikken.

Til grunn for regionens interesse for å få den 
lokalisert øst i Agder ligger en ambisjon om at 
denne framtidsrettede industrisatsingen skal kunne 
skje med lav energiinnsats og bygget på 
bærekraftige verdier. Østre Agder tilbyr

• 8 kommuner med felles bo og arbeidsmarked og 
93000 innbyggere og et godt regionalt samarbeid

• 2 store byer 

Arendal 45000 innbygger 

Grimstad 23500 



Styrke ved 
regionen 
Østre Agder 
ved 
lokalisering av  
batterifabrikk:

• Sentral beliggenhet mot Europa og i 
Sør-Norge

• Stor befolkning
• Stort arbeidsmarked
• God infrastruktur
• Tett på tunge industrimiljø
• Nærhet til aktuelle kompetansemiljøer 

ved to universitet

Intensjonen bak presentasjonen er å 
underbygge dette!



Korte avstander

• 45 km fra Tvedestrand til Åmli 

• 65 km fra Grimstad til Brokelandsheia

Avstand til

• Kristiansandsregionen (130.000 innbyggere) 
Grenlandsregionen (105.000 innbyggere)

• Midt mellom Oslo (260km) og Stavanger 
(290km via Evje). 



Grunnskole

• Arendal internasjonale skole gir 
grunnskoleopplæring på engelsk.

Kompetanse



Videregående opplæring
og fagskole

• 6 videregående opplæringstilbud – der 3 har 
helt nye fasiliteter. 

• Arendal videregående skole på Tyholmen
har tilbud om International Baccalaureate –
IB. 

• Tettsamarbeid med Agder fylkeskommune 
om etablering av videregående skoletilbud 
tilpasset næringslivets behov.

• Ny fagskole for Agder etableres i Grimstad.

Kompetanse



Universitets og 
forskningsmiljø

• Universitetet i Agder, campus Grimstad har 
blant annet teknologiske fag bygg, 
elektronikk, informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, mekatronikk, 
kunstig inteligens, og tungt forskningsmiljø 
knyttet til MIL-labb og senter for framifrå 
forskning. Topp Research Center 
Mechatronics.

• Østre Agder har tett kontakt med UiA om 
tilpassing av utdanningstilbudet til behovet i 
næringslivet og offentlig sektor.

Kompetanse



Korte avstander

• Kort avstand til Universitetet i Sørøst-Norge 
Campus Porsgrunn med maskin-, prosess-, 
automasjon- og elektroutdanning på master 
og bachelor nivå.

• Kort vei med motorveistandard til Agder 
universitet campus Kristiansand med 
økonomiske og administrative 
utdanningstilbud og forskningsmiljø.

• Eyde- og Node-klyngene representerer industriell 
kompetanse og kapasitet innenfor prosessindustri 
og mekanisk industri med kontortilknytning til 
henholdsvis Arendal og Grimstad.

• TedX Arendal arrangeres hvert år. Der formidles 
internasjonal forskning og andre spennende temaer

Andre kompetanse miljøer

Kompetanse



Havn

• Sentralt i Østre Agder ligger Arendal havn 
Eydehavn. Havneanlegget med store 
næringsarealer er i sterk utvikling.

• Kristiansand Havn er en av landets største 
havner, og representerer et 
transportknutepunkt for Agder. Havnen er 
tilknyttet nasjonalt jernbanenett.

• Breviksterminalen/Grenland havn nås via 
E18 med høy og økende veistandard. 
Tilknyttet nasjonalt jernbanenett.

Infrastruktur



Jernbane

• Jernbanenettet i regionen omfatter 
Sørlandsbanen fra Gjerstad til 
Hynnekleiv. Nelaugbanen fra Arendal til 
Nelaug. Industrispor fra Nelaug til 
Jordøya i Åmli.

• Det foreligger en analyse utarbeidet av 
Jernbaneverket for sammenknytning av 
Sørlandsbanen og Vestfoldbanen 
gjennom utbygging av Grenlandsbanen.

Infrastruktur



Lufthavn

• Sentralt i regionen ligger den private flyplassen 
Arendal lufthavn Gullknapp med et luftfartsfaglig 
miljø med flyskole i sterk utvikling. Lufthavnen har 
taxifly-kapasitet.

• Kristiansand lufthavn Kjevik ligger innenfor 1 
times reiseavstand for største del av regionen 
med internasjonale forbindelser til København, 
Amsterdam og London. Forbindelser til Oslo og 
Bergen.

• Sandefjord lufthavn Torp ligger innenfor 1t 50min 
avstand. Forbindelser til Baltikum, Polen, London, 
Italia, Romania, København, Amsterdam med 
flere. Mange forbindelse innenfor Norge.

Infrastruktur



Veinett

• Stamvei E18 fra Kristiansand til Grenland. 
Firefelt mellom Kristiansand og Grimstad og fra 
Arendal til Tvedestrand. Motorveistandard 
Grimstad-Arendal og Risør-Telemark grense. 
Utbygging av firefelt mellom Tvedestrand-Risør 
igangsettes i 2021. Eksisterende motorvei 
klasse B planlegges bygget ut til firefelt. 

• Åmli ligger på stamnettvei fv41 Kristiansand –
Brunkeberg. Videre er Fv42 Arendal – Birkenes 
kommune og Fv415 Tvedestrand til fv41 
sentrale transportakser for kommunene i Østre 
Agder. Sistnevnte vil gjennom vedtak i 
fylkestinget for Agder bygges ut med høyere 
standard tilpasset industriens behov.



Brann

• Døgnbemanning ved Østre Agder 
brannvesen ØABV på Stoa i Arendal for 
kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, 
Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli, 
med lokale stasjoner i hver av de andre 
kommunene, samt på Eydehavn. 

• Døgnbemanning ved Grimstad 
brannstasjon. 

• Sivilforsvar lokalisert til brannvesenets 
anlegg på Stoa.

Beredskap



Politi

• Døgnbemannet stasjon på Stoa i 
Arendal med lokale kontor i alle 
kommuner unntatt Froland.

• Sykehus med akuttberedskap inkludert
luftambulanse base I Arendal

Beredskap



Arbeidsplasser

• Differensiert arbeidsmarked med til sammen om 
lag 38000 arbeidsplasser i regionen. Det er 
registrert 7300 arbeidsplasser innenfor 
sekundærnæringer som for eksempel industri. 

• 19% av arbeidsplassene i Østre Agder faller inn 
under sekundærnæringer.

• Det er nesten 43000 sysselsatte med bosted i 
kommuner i Østre Agder. Det er nesten 9200 som 
bor i denne regionen og som arbeider i 
sekundærnæringer slik disse er definert av 
SSB(Statisk sentralbyrå).

• Over 21% av de sysselsatte arbeider innenfor 
sekundærnæringene.

Arbeidsmarked



Tomtealternativene og 
hensynet til biologisk mangfold

• Alternativene som presenteres har vært 
konsekvensutredet og strider ikke mot 
intensjonen om å opprettholde artsmangfold.

Jordvernhensyn
• Lokaliseringsforslagene fra Østre Agder søker å 

unngå bruk av dyrket mark eller dyrkbare arealer.

Hensyn til skogbrukspotensial

• Forslagene søker å unngå bruk av skogarealer 
med høy bonitet.

Miljø og bærekraft



Klimahensyn i 
byggefase og driftsfase

• Utbyggingsalternativene har ulikt behov 
for terrenginngrep noen er allerede 
flatsprengt mens andre krever betydelig 
tilrettelegging. Muligheter for 
elektrifisert anleggsfase. Lite 
støyproblematikk i utbyggingsfasen.

• Muligheter for klimagunstige 
transportløsninger i driftsfasen. 
Transportløsninger for gods og 
arbeidstakere. Muligheter for å gå eller 
sykle mellom bolig og arbeidsplass.

Miljø og bærekraft



Boligområder

• I kommunene i Østre Agder er det tilgang på 
rimelige og tidsmessige boliger med 
grunnleggende offentlig service som 
barnehage, skole, idrettsanlegg og tilgang til 
friluftsområder. 

• Det er et bredt privat servicetilbud i hele Østre 
Agder. I restaurant- og hotellbransjen er det 
mange virksomheter basert på innbyggernes 
behov og mange feriegjester. 

• Tyngden av boliger i regionen er eneboliger 
med egen hage. Økende tilbud av leiligheter. 

Bomiljøkvalitet



Kulturverninteresser

• Det foreligger ikke kjente kulturverninteresser 
knyttet til de arealene som vil bli berørt ved en 
eventuell utbygging.

Kulturinstitusjoner
• Tilgang til kulturinstitusjoner i regionen. KUBEN 

museum. Kinotilbud ved kulturhuset i Risør og i 
Grimstad kulturhus samt ved Arendal kino. Mange 
offentlige og private konsertarenaer. Mangfold av 
festivaler gjennom hele året. Kort avstand til 
landsdelstilbud som Kilden og Kristiansand dyrepark.

Kultur og idrett



Idrett

• Sterkt idrettsmiljø. Fotball – Jerv i 
OBOS-ligaen, Arendal FK i 2.divisjon. 
Håndball – ØIF Arendal. Øverste 
eliteserienivå og Grane håndball i 
1.divisjon for kvinner.  Topp 
idrettsanlegg som innendørs 
friidrettshall i Grimstad, kunstfrossen 
skøytebane i Arendal, innendørs 
tennishall, Frolandia svømme- og 
badeanlegg i Froland, Vegårshei ski- og 
aktivitetssenter. Breddeidrettstilbud på 
en rekke felt.

Kultur og idrett



Politisk oppfølging

• Stor oppslutning om etableringen i 
kommunene i Østre Agder. Forankring i 
hele Agders politiske miljø.

• Gode formelle og uformelle 
kontaktlinjer til politikere på nasjonalt 
nivå.

• Positivt nasjonalt fokus på regionen 
gjennom Arendalsuka.
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Kommunene på Agder Agder politidistrikt

Deres referanse: vår referanse:

20/81652- 1

Dato:

24.06.2020

Valg av Forliksråd 2021 - 2025

Det nærmer seg valg av ny dommere og meddommere i forliksrådene, frist 15.10.2020.

Sekretariatsfunksjonen for forliksrådet utføres av politiet som en sivil oppgave. Agder
politidistrikt iverksatte 01.06.2020 ny Namsfogdstruktur. Det vises til tidligere informasjon
vedrørende dette. Namsfogden har ansvar for sekretariatfunksjonen til forliksrådene. Det vil i
løpet av høsten innføres selvbetjenings løsninger for parter i forliksrådssaker og ytterligere
digitalisering og teknologiske løsninger er ventet i årene som kommer.

Kommuner som har samme sekretariat og dessuten ligger til samme domssogn kan beslutte å
ha felles forliksråd, dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og
varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at det både blant
medlemmene og varamedlemmene er kvinner og menn. Det vises til domstollovens kapittel 3
og 4.

Det er i dag 15 forliksråd i Agder. Ved sammenslåing av noen råd vil vi oppnå bedre service til
publikum og medlemmer i forliksrådet. Våre ansatte sitter stedsplassert i Mandal, Flekkefjord,
Kristiansand, Valle, Bykle, Lillesand og Arendal. Det er kun i Arendal og Kristiansand vi har 100
% stillinger innenfor dette fagfeltet. Under følger oversikt over hvor sekretariatet er
stedsplassert.

Forliksrådets navn
!
' Sekretariat

Forliksrådet i Lindesnesregionen j Mandal i
!-L-yn_g_d_a_l __ f_o_r_lik_s_r_å_d !_f_le_k_k_e_f-jo_r_d----------1

,-: Å_s_e_ra_l_f_o_rl_ik=--------- __ Mandal ----=l
] Lister forliksr&d Flekkefjord

----·------
iForliksrådet i Kristiansand IKristiansand
·- -·--·- ---··· --·---------------------  L _

Agder politidistrikt

Post: Postboks 514, Lundsiden, 4605 Kristiansand
E-post: post. agder@politiet. no

Tlf: ( +47) 38 13 60 00 Org. nr: 983998275
www.politiet.no



Valle og Bykle forliksråd

Forliksr&det i Bygland

'Valle

Valle

Søgne og Songdalen forliksråd

iVennesla og Iveland forliksråd

j
Kristiansand

1 
Kristiansand

IForliksrådet i Evje og Hornes

i Lillesand og Birkenes Forliksråd

Forliksrådet i Arendal og Froland

iForliksrådet i Grimstad

orliksrådet i Holt

' Forliksrdet  i  \mli
I

Evje

Lillesand

Arendal

Arendal

jArendal 

Arendal
- -·-

Vi anmoder om at kommunene på Agder vurderer muligheten for felles forliksråd i tråd med
vår organisering. Namsfogden anbefaler at man legger opp til følgende organisering:

Forliksrådets navn
!

I Forliksrådet i serai og
, Lindesnesregionen

ISekretariat

I
1 Lyngdal og Lister forliksråd

!Forliksrådet i Kristiansand, Vennesla
iog Iveland, Søgne og Sogndalen.-j Forliksrådet i Setesdalen

IForliksrådet i Lillesand og Birkenes

iForliksrådet i Østre Agder (Arendal,
iFroland, Grimstad, Åmli og Holt)

Mandal

Flekkefjord

Kristiansand

i Evje/ Valle

Lillesand
l
IArendal
j

Vi bistår gjerne i den videre prosessen med informasjon. Undertegnede kan kontaktes på e-
post: anita.andra.andersen olitiet.no

Med hilsen

Anita Andrå Andersen
Seksjonssjef/ Namsfogd

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
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Mottakere
Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL
Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND
Bykle kommune R%dhuset 4754 BYKLE
Evje og Hornnes kommune Kasernevegen 19 4735 EVJE
Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD
Froland kommune Fralandsveien 995 4820 FROLAND
Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD
Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD
Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND
Kristiansand kommune Postboks 4 4685 KRISTIANSAND S
Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND
Lindesnes kommune Nordre Heddeland 26 4534 MARNARDAL
Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL
Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR
Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE
Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND
Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE
Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGARSHEI
Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA
Amli kommune Gata 5 4865 AMLI
Aseral kommune Gardsvegen 68 4540 ASERAL
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Go-Ahead Norge AS 

Jernbanetorget 1  

0154 Oslo         9. august 2020  

 

Bane NOR, Kunde og trafikk, Ruteplan 

 

 

Høringskommentar til ruteforslag R21 – Go-Ahead Norge AS 

Ruteplan  

Sørtoget 
- Tog 724 søndager har fått en lite gunstig rute med lang kjøretid Stavanger-

Kristiansand. Vi ser likevel utfordringen med å fremføre det i bestilt rute og 
aksepterer å beholde det i foreslått rute med avgang Stavanger kl. 13:05. Dersom 
det, før endelig fastsettelse av ruteplanen, skulle åpne seg en mulighet for å forbedre 
724s rute, ønsker vi gjerne en dialog rundt dette. 
 

- Ståtid ved plattform er bestilt med 15 min for type 73, og 20 minutter for lok og 
vogn. Som nevnt i brevet til rutebestillingen, ønsker vi at disse bestilte tidene om 
mulig reduseres noe når skift-rutene fastlegges. Dette gjelder særlig for de tog som 
har kort snutid i Oslo / Lodalen. 
 

- Vi ser utfordringen med å optimalisere overgangene mellom Sørtoget og 
Bratsbergbanen på Nordagutu pga. bindinger på flere hold, men ber Bane NOR, i 
samarbeid med Vy, å ta en gjennomgang av rutetidene for å se om det finnes 
muligheter for forbedring.  
 

Arendalsbanen  

- Vi bemerker at det er positivt med kortere overgangstider på Nelaug, men ønsker at 
Bane NOR tar en gjennomgang av overgangstidene for reisende fra Arendalsbanen. 
Slik forslaget ligger nå er det 9-10 min overgang på hver avgang, vi ønsker å redusere 
dette til 5-6 minutter om mulig.    
 

- For å prioritere et bedre kundetilbud for reisende på strekningen Oslo-Arendal enn 
opprinnelig bestilt, ønsker vi videre å foreta noen justeringer på Arendalsbanen: 
 

o Tog 2062 mandag – fredag – senerelegges, ny avgangstid Arendal kl. 08:10, ny 
ankomsttid Nelaug kl. 08:47. Overgang til tog 706 i stedet for 703.  
 

o Tog 2063 mandag – fredag – senerelegges, ny avgangstid Nelaug ca. kl. 08:58, 
ny ankomsttid Arendal kl. 09:35. Overgang fra tog 706 i stedet for 703 
 

o Tog 2075 mandag – fredag – senerelegges, ny avgangstid Nelaug ca kl. 22:18, 
ny ankomsttid Arendal kl. 22:55. Overgang fra tog 719 i stedet for 718.   



 
 

o Tog 2077 lørdager – innstilles, korrespondansen med tog 716 opphører 
 

o Tog 2073 – bestilles kjørt lørdager for å opprettholde korrespondanse med 
tog 715 

 
o Tomtog 12066 torsdager – materiellet fra tomtoget kjøres som dobbeltsett i 

2075 og vi ønsker dermed å senerelegge 12066 i samsvar med endringen på 
2075.  

 

Jærbanen 

- Ingen kommentar.  
 

Materiell 
Go-Ahead bytter ut sittevognene av type B7 med B5 i løpet av oktober R20. Det vil dermed 

kjøres rene B5-stammer på Sørlandsbanen i R21. Tabellen under er oppdatert i henhold til 

denne endringen.  

 Lengde Største hastighet Kurvehastighet 

Type 69 78 m (3vg) 
156 m (6 vg) 

130 km/t «Pluss» 

Type 72 84,5 m (4 vg) 
169 m (8 vg) 

160 km/t «Pluss» 

Type 73 106,5 m (4 vg) 210 km/t «Krenge» 

EL18 18,5 m 160 km/t «Pluss» 

Type 5 25,3 m 160 km/t «Pluss» 

Type 7 26,1 m 160 km/t «Pluss» 

WLAB2 27 m 150 km/t «Normal» 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

Stein-Christian Andersen 

Leder Plan  

Go-Ahead Norge AS 
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