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Forslag til høringsuttalelse fra Østre Agder-samarbeidet IPR til 

Regionalplan for mobilitet for Agder 2023-2033. 

Samarbeidet har mottatt denne planen til høring med frist 31.mars 2023.  

Samarbeidet slutter seg til formålet for planen slik de framgår av kap.2 

Planen bygger på 33 steg til 2033. Dette representerer en stor bredde i satsinger. Dette er 
hovedbekymringen vedrørende det foreliggende planforslaget – planen mangler føringer 
for hva som må prioriteres. Med stramme økonomiske rammer for offentlig sektors satsing 
på mobilitet så blir alle de 33 stegene like viktig. Når da planen møter virkeligheten i form 
av begrensede ressurser så vil vi mangle tydelige politiske signaler på hva som skal være 
viktigst og derfor prioritert. Ved gjennomgang av hvert enkelt punkt så representerer de 
verdifulle satsinger som de fleste vil slutte seg til. 

 I steg 6 sies det om sammenknytning av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen at man 
skal vurdere muligheten. Parsellen er utredet og det er ingen tvil om muligheten for 
denne sammenknytningen. Det som må på plass er politisk vilje på nasjonalt nivå 
for å satse på jernbane generelt og fjerntognettet spesielt. For å skape et 
jernbanenett for framtiden er forbindelsen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia 
avgjørende. 

 Steg 6 må i tillegg vektlegge de omfattende næringsetableringer i regionen tilsier at 
jernbanen får styrket sin rolle som transportør av gods. Landsdelen må samlet stå 
bak forventningen om at jernbanen fortsatt skal være viktig for godstransport. Derfor 
må oppgradering av jernbaneforbindelsen fra Nelaug til Simonstad omtales i planen 
som en nasjonal satsing på grønn industriutvikling der jernbane er en nøkkel for 
transport av råstoff til og ferdige produkter fra Biozin. 

 Til steg 7 og steg 30 vil Østre Agder-samarbeidet legge vekt på at planen tar høyde 
for utvikling av framtidige autonome transportløsninger. Her bør forsøk starte på 
strekningen fra Heftingsdalen til Arendal havn og dette bør være et nasjonalt 
pilotprosjekt. 

 Fokus på samfunnssikkerhet i steg 13 med henblikk på flomfare er viktig. Vår region 
har opplevd flomsituasjoner der samfunnssikkerhet har vært truet. Økte 
nedbørsmengder tilsier at krav til dimensjonering økes og sårbare punkt i dagens 
veinettet må utbedres. Det bør bli foretatt en studie som gir grunnlag for prioritering 
av slike tiltak. 

 I steg 14 er forebygging av ras tema. Østre Agder-samarbeidet vil peke på en 
generell mangel på geologingeniør kompetanse og at særlig kommunene har liten 
tilgang på denne kompetanse. Offentlige virksomheter bør vurdere om det er 
hensiktsmessig å etablere felles kompetansemiljøer på feltet. 

 I steg 18 er økt markedsandel for kollektivtrafikk tema. Nye store 
næringsetableringer tilsier at dagens tilbud gjennomgås med sikte på at de skal 
kunne fange opp endrede behov og forutsetninger. Nasjonale myndigheter må 
utfordres i forhold til å få etablert prøveordninger for nye kollektivløsninger. 
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 I steg 20 og 21 bør en ta inn over seg at endrede klimaforhold kan gi forutsetning 

for at flere skal velge å benytte sykkel på tidspunkt da sykkelbruken i dag er liten. 

Agder fylkeskommune bør samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider 

for økt bruk av sykkel, med sikte på å kunne legge til rette for dette også utenfor 

den primære sykkelsesongen. 

 I steg 29 tar planen til orde for å etablere flyfraktterminal i landsdelen. Denne type 

frakt er i dag den dårligst miljøtilpassede transportform og den bygger ikke opp 

under regionplanens fokus på å ta klimahensyn i samfunnsutviklingen.   

 

 



Forslag til uttalelse fra representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR til 
 

Regional plan for senterstruktur 
 

Det foreliggende planforslaget er ryddig og oversiktlig og den vil være et godt verktøy for å iverksette 

en felles praksis for hele Agder. Det styrker fellesskapet i landsdelen og bidrar til forutsigbar 

samhandling mellom de regionale myndigheter og kommunene. Vi støtter formålet med planen slik 

de framgår av kap.1. Det må være en felles ambisjon at Lokalisering av detaljhandel og tjenesteyting 

bør derfor ikke skje tilfeldig og basert på enkeltinitiativ, men vurderes grundig gjennom overordnet 

planprosesser som ser hele regioner og hele kommuner under ett. 

Kommunene har merket seg at sysselsettingsveksten i sektoren har vært minimal på tross av mange 

nyetableringer som legger beslag på store areal. 

På side 8 opplever vi at det settes likhetstegn mellom Sørlandsparken og Stoa. Dimensjonene er så 

forskjellig at denne sammenstillingen virker uheldig. Samtidig har Stoa betydelig boligansamling 

relativt nært. I samme kapittel er en opptatt av å bidra til etableringer nær eksisterende bygdesentre 

og lokalsentre. Dette støtter samarbeidet, men en må også på mindre steder ta hensyn til 

grøntstruktur. Mye av kvaliteten ved mindre steder er knyttet til nærhet til natur. 

PÅ side 10 gjør en et poeng av at det er lokalbefolkningen behov som skal prioriteres og ikke de som 

er på gjennomreise. I vår region opplever vi at tilbudet er vesentlig styrket ved at en kan bygge på 

kjøpekraften både blant de som bor i region og folk på ferie eller fritidsreise. Det er viktig at Agder 

sammen legger opp til å skape verdier knyttet til «ankeret» og stamvei 43. 

Planen mangler perspektiv på hva som bør gjøres for å utnytte arealene i eksisterende 

handelsområder bedre gjennom fortetting. 

Planen har heller ikke en klar ambisjon om å bidra til at handelsområdene skal redusere 

klimabelastninger gjennom bruk av solenergi og fjernvarme. Dette ville vært ønskelig sett i lys av 

regionplanen og arbeidet innenfor #Vårt Agder. 

I planen legger en til grunn at det skal være ett regionsenter i Agder. Dette rimer ikke med 

intensjonene som lå ved sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder der det ble gjort en 

funksjonsfordeling mellom Kristiansand og Arendal. 

Under punktet Regionale handelsområder og andre områder for handel legger en til grunn et 

minimumsareal på 2.000m2. Det blir utfordrende å kommunisere at vi på den ene siden skal 

avgrense arealfotavtrykket mest mulig og så setter vi krav til minimumsstørrelse. Her bør det i hvert 

fall være anledning til å dispensere, for virksomheter som kan drives i et mindre lokale, og der 

lokalisering til handelsområdet er hensiktsmessig. 

Vi støtter intensjonen i kap.4.6 om økt arealeffektivitet gjennom å gå i høyden. Alternativ plassering 

av parkeringsareal burde også stimuleres i det nye planforslaget. Da kunne en bryte opp «uendelige» 

parkeringsareal. 

Erfaringene med planen i Aust-Agder har vært at den nok har blitt opplevd som noe av en 

tvangstrøye. Den nye planen må bli et fleksibelt verktøy for å oppnå ønsket samfunnsutvikling i 

landsdelen. Derfor bør den legge føringer for å kunne foreta helhetsvurderinger der hensynet til 

oppfølging av planen underordnes andre sterke samfunnsbehov og ønsker. 








