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Høring av regional vannforvaltningsplan med tilhørende dokumenter for Agder vannregion
2022 - 2027
Agder fylkeskommune sender forslag til Regional vannforvaltningsplan for Agder vannregion
med tiltaksprogram og handlingsprogram på høring.
I tråd med vannforskriften fastsetter den regionale vannforvaltningsplanen miljømål for alt vann,
både elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og
bærekraftig bruk av vannet og er beskrevet som miljøtilstanden som skal oppnås i planperioden
2022 – 2027. Planen og de tilhørende dokumentene viser hvordan miljøtilstanden er i dag, og
hvilke tiltak som trengs for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er
nødvendig.
Fylkesutvalget i Agder fylkeskommune vedtok å legge forslag til vannforvaltningsplan med
vedlegg og tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram ut på høring og offentlig ettersyn i
møte 16.03.2021. Plandokumentene har vært jobbet frem i samarbeid med både lokale,
regionale og statlige myndigheter gjennom arbeidet i vannregionen og i Vannregionutvalget.

Frist for å komme med innspill til planforslaget er 17. juni 2021.

Høringsdokumentene finner du her:
https://www.vannportalen.no/vannregioner/agder/plandokumenter-vannregionagder/planperiode-2022---20272/

Om planforslagene:
1. Forvaltningsplanen (Vårt verdifulle vann):
a. Gir en overordnet beskrivelse av kunnskapen om dagens tilstand i vannmiljøet
vårt.
b. Beskriver hvordan vannmiljøet og vannressursene i vannregionen skal forvaltes i
kommende planperiode (2022 – 2027).
c. Redegjør for hovedutfordringene og hvordan vi skal jobbe med disse.
d. Setter miljømål for alle vannforekomster i vannregionen. Målene er styrende for
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videre forvaltning og planlegging.
2. Tiltaksprogrammet:
a. Tiltaksprogrammet synliggjør hvilke tiltak som må på plass for å tette gapet mellom
dagens tilstand og vedtatte miljømål.
b. Relevante myndigheter har selv foreslått tiltak innen sine ansvarsområder.
3. Handlingsprogrammet:
a. Inneholder prosjekter og aktiviteter av mer overordnet karakter, som må på plass
for at miljømålene skal kunne nås.
b. Aktivitetene følger opp planens prioriteringer i planperioden 2022 – 2027. De skal
være konkrete og målbare.

Høringsinnspill
Kommuner, offentlige myndigheter, organisasjoner, næringsliv og alle andre som har interesse
av vannforvaltning inviteres til å bidra med innspill, slik at vi kan få en enda bedre plan for
hvordan vi skal oppnå et godt vannmiljø til nytte og glede for hele samfunnet.
Alle delene av dokumentene er åpne for innspill og uttalelser, men vannregionmyndigheten har
utarbeidet en høringsveileder som gir tips til hvilke tema vi særlig ønsker innspill på, hvordan
innspillene ønskes og hvor du kan finne informasjon om temaene i høringsdokumentene.
Vannforvaltningsplanen med tilhørende dokumenter vil justeres på bakgrunn av
høringsuttalelser og skal behandles i fylkesutvalget og fylkestinget i november og desember
2021. Den vedtatte vannforvaltningsplanen skal deretter sendes til Klima- og miljødepartementet
for godkjenning.
Høringsuttalelser merkes med «Høringsinnspill til Regional vannforvaltningsplan for Agder» og
sendes med e-post til postmottak@agderfk.no eller til Agder fylkeskommune, Postboks 788
Stoa, 4809 Arendal.

Med hilsen

Arne Thomassen
fylkesordfører

Brevet er godkjent elektronisk.

2

SÆRUTSKRIFT
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Saksbehandler Tanja Øverland

Organisering av vannområdene i vannregion Agder

Saksgang
1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø

Møtedato
27.10.2020

Saknr
46/20

Hovedutvalg for næring, klima og miljø har behandlet saken i møte 27.10.2020
sak 46/20
Votering
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtak
Fylkesrådmannen foreslår at det ved oppstart av ny planperiode for vannforvaltningsplan
2022‒2027, etableres en fast organisering for alle vannområdene i vannregion Agder.
•
•
•
•
•

Det opprettes tre stillinger for å lede arbeidet i de til sammen sju vannområdene i
Agder vannregion.
Stillingene etableres som et samarbeid mellom berørte kommuner og Agder
fylkeskommune.
Stillingene lokaliseres i tre vertskommuner.
Det etableres en politisk styringsgruppe og en administrativ arbeidsgruppe i hvert
vannområde.
Både fylkeskommunen og berørte kommuner bidrar med finansiering av
stillingene.
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Fast organisering av vannområdene i Agder
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesrådmannen foreslår at det ved oppstart av ny planperiode for vannforvaltningsplan
2022‒2027, etableres en fast organisering for alle vannområdene i vannregion Agder.
•
•
•
•
•

Det opprettes tre stillinger for å lede arbeidet i de til sammen sju vannområdene i
Agder vannregion.
Stillingene etableres som et samarbeid mellom berørte kommuner og Agder
fylkeskommune.
Stillingene lokaliseres i tre vertskommuner.
Det etableres en politisk styringsgruppe og en administrativ arbeidsgruppe i hvert
vannområde.
Både fylkeskommunen og berørte kommuner bidrar med finansiering av
stillingene.

Vedlegg
Vedlegg 1 - Oppgaver - vannområdeleder-rådgiver
Vedlegg 2 - Forslag til fast finansiering av vannområdene i Agder vannregion
Vedlegg 3 - Forslag til organisering av vannområdene
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Sammendrag
Regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram skal rulleres hvert sjette år. Agder
vannregion har ansvar for det regionale prosessarbeidet, organiseringen, sikre nødvendig
deltakelse og medvirkning, samt egne oppgaver og sektoransvar.
For å kunne utarbeide en regional vannforvaltningsplan med realistiske mål, tiltak og
prioriteringer, er gode samordningsprosesser en forutsetning. Lokal forankring i kommunene
er svært viktig, og fylkesrådmannen foreslår å styrke organiseringen og kapasiteten i
vannområdene. Formålet er å sikre god deltakelse og medvirkning fra kommuner, øvrige
sektormyndigheter og andre berørte parter i det enkelte vannområdet.

Saksopplysninger
Vannforskriften
Vannforskriften er Norges implementering av EUs Vanndirektiv. Vannforskriftens hovedmål
er at alt vann, både innsjøer, elver/bekker, grunnvann og kystvann, skal oppnå god
miljøtilstand innen gitte frister. Landet er delt inn i 15 vannregioner hvor utvalgte
fylkeskommuner er utpekt til vannregionmyndighet. Agder fylkeskommune er utpekt som
vannregionmyndighet for Agder vannregion. Vannregionene er igjen inndelt i vannområder.
Vannregionene og vannområdene er delt inn etter nedbørsfelt, altså etter hvordan vannet
renner. Vannregion Agder består av Agder, i tillegg en del av Vestfold og Telemark og litt av
Rogaland.
Det skal for hver vannregion utarbeides og vedtas en oppdatert vannforvaltningsplan med
tiltaksprogram, som regional plan etter plan- og bygningsloven (pbl) § 8-4. Planen skal være i
tråd med nasjonale føringer, og inneholde felles miljømål og forslag til tiltak for hvordan man
kan nå miljømålene i alle vannforekomster hvor miljøtilstanden ikke er god nok. Rullert
vannforvaltningsplan skal legges fram for Klima- og miljødepartementet som endelig
godkjenner planen i samråd med Olje- og energidepartementet, jf. pbl § 8-1 andre ledd.
Statlige sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har innenfor sine
ansvarsområder, ansvar for utrede forslag til tiltak, utrede premissene for fastsettelse av
miljømålene som skal inngå i forvaltningsplanen og ellers delta og sikre medvirkning i
planarbeidet. Planen skal være alle berørte sektormyndigheters og kommuners omforente
dokument og skal rulleres hvert sjette år. Gjeldende plan er nå i rulleringsprosess og
førsteutkast skal sendes på høring innen 1. mars 2021.
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder skal legges til grunn for regionale
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (pbl §
8-2 og vannforskriften § 29). Planen vil kunne gi føringer for arealplanlegging og utbygging i
regionen.
Som vannregionmyndighet har Agder vannregion ansvar for det regionale prosessarbeidet i
forbindelse med oppgaver som følger av vannforskriften. Dette innebærer at
fylkeskommunen har ansvar for plan og prosess ved rullering av gjeldende
vannforvaltningsplan, herunder sikre medvirkning og deltakelse, samt gi rammer og
veiledning for organisering og gjennomføring av arbeidet i vannområdene.
For å kunne utarbeide en regional vannforvaltningsplan med realistiske mål, tiltak og
prioriteringer etter prinsippet om helhetlig vannforvaltning, er gode samordningsprosesser i
alle ledd en forutsetning for å lykkes.
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Organisering
Vannregionutvalg (VRU)
Det skal i tråd med vannforskriften opprettes et vannregionutvalg (VRU) under ledelse av
vannregionmyndigheten (fylkeskommunen). Tradisjonelt har fylkesordfører vært leder og
varaordfører vært nestleder. VRU skal være sammensatt av representanter for
vannregionmyndigheten og øvrige fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, samt andre
berørte sektormyndigheter og kommuner. Kommunene er representert gjennom
regionrådene. Representanter for berørte rettighetshavere og private og allmenne
brukerinteresser skal være nært knyttet til vannregionutvalget gjennom en referansegruppe.
Det har ikke vært møte i VRU etter sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og VestAgder fylkeskommune, og VRU er derfor ikke konstituert. Neste møte i VRU er 14. januar
2021, og da skal det velges leder og nestleder.
Vannområdene i vannregion Agder
Vannregion Agder er delt inn i 7 vannområder, hvor grensene er definert i tråd med naturgitte
nedbørsfelt, og følger dermed hverken kommunegrenser eller fylkesinndeling.
Vannområdene i Agder vannregion er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gjerstad ‒ Vegår
Nidelva
Tovdal
Otra
Mandal ‒ Audna
Lygna
Sira ‒ Kvina

Hvert vannområde inkluderer flere kommuner og enkelte kommuner har også arealer
innenfor flere vannområder. Alle vannområdene i vannregion Agder består av et eller flere
hovedvassdrag som renner fra fjell til fjord. Godt samarbeid på tvers av disse grensene er
derfor en forutsetning for god prosess. Vannområdene i Agder følges i dag opp gjennom tre
prosjektstillinger som har varighet ut gjeldende planperiode.
Hensikten med å organisere arbeidet ute i vannområdene er å sikre samarbeid mellom
kommuner, øvrige sektormyndigheter og andre berørte parter i det enkelte vannområde.
Forslag til ny organisering skal bidra til å sikre oppfølging av kommunenes ansvar, sikre lokal
deltakelse, medvirkning og koordinering opp mot andre berørte parter, samt politisk
forankring. Se utfyllende forslag til oppgaver i vedlegg 1.
Stillingene foreslås finansiert som et spleiselag mellom fylkeskommunen og kommunene i
vannområdene i tråd med forslag til finansieringsplan i vedlegg 2.
Kommunes ansvar i oppfølging av vannforskriften og regional vannforvaltningsplan
Kommunen har myndighet på flere områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten,
herunder avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og arealplanlegging.
Kommunene har dermed en nøkkelrolle i samarbeidet om regional vannforvaltningsplan med
tilhørende tiltaksprogram.

Dokumentnr.: Doknr

side 4 av 8

Kommunen (og statlige organer) har etter plan- og bygningsloven og vannforskriften både
rett og plikt til å delta i planleggingen i forbindelse med rullering og oppfølging av regional
vannforvaltningsplan med tiltaksprogram:
•

•

Kommunen har ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak for å følge opp
planen, og har derfor et særlig ansvar for å vurdere konsekvensene og påse at
oppdateringen som angår eget ansvarsområde ligger innenfor nasjonale føringer.
Kommunen har ansvar for å samarbeide med andre representanter i
vannregionutvalget om å gjennomføre oppgavene som følger av vannforskriften.

•

Kommunen skal samarbeide med andre kommuner om å løse oppgavene i
vannforskriften i vannområdene.

•

Kommunen skal delta i planleggingen i vannregioner og vannområder når
planleggingen berører kommunens virkeområde eller kommunens egne planer eller
vedtak. Kommunen skal bidra med kunnskap og annen informasjon i planleggingen.

•

Kommunen skal være med på å utarbeide planprogram, kartlegge hovedutfordringer
og revidere regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og
handlingsprogram.

•

Kommunen skal bidra til at innbyggere og næringsliv, lokale organisasjoner og
sektormyndigheter kan delta i planprosessen.

•

Kommunen skal bidra med å kartlegge menneskeskapte påvirkninger på
vannforekomstene i kommunen.

•

Kommunen skal bidra med å finne fram til de viktigste utfordringene i vannregionen,
de største påvirkningene, hvilke vannforekomster som har dårlig tilstand og hvilke
prioriteringer som bør gjøres i årene fremover.

•

Kommunene skal komme med forslag til tiltak der de har myndighet til å bedre
miljøtilstanden i vannforekomstene.

•

Kommunene skal være med på å foreslå miljømål for vannforekomstene i
kommunen.

•

Kommunen skal være med på å rullere regional vannforvaltningsplan.

•

Når planene er godkjent av regjeringen skal de legges til grunn for all virksomhet og
planlegging i vannregionen og kommunen.

•

I saker der kommunen er myndighet må kommunen vurdere om ny aktivitet eller nye
inngrep i en vannforekomst fører til at miljømål ikke kan nås eller at tilstanden
forringes, og eventuelt om vilkårene etter vannforskriften § 12 er oppfylt.

•

Hensynet til miljøet i vann og vassdrag er relevant i de fleste kommuneplaner og i
mange reguleringsplaner.

•

Kommunen skal følge opp tiltak som inngår i tiltaksprogrammet og treffe vedtak etter
relevant lovgiving der kommunen har myndighet. Tiltakene skal settes i gang innen
tre år etter at planen er godkjent.

•

I kommunens saksbehandling skal det foretas ytterligere vurderinger av fordeler og
ulemper ved de enkelte tiltak før endelig beslutning om gjennomføring.

Vurderinger
Organisering av vannområdene
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Vannforskriften § 23 gir vannregionmyndigheten ansvar for rammer og veiledning for
organisering og gjennomføring av arbeidet i vannområdet. Frem til 2016 var hvert
vannområde organisert med en styringsgruppe (politisk) og en prosjektgruppe
(administrativ). Lederne av de politiske styringsgruppene ble enige om å avvikle
styringsgruppene, men beholdt prosjektgruppene. Argumentet var at de politiske
beslutningene nå lå i den vedtatte vannforvaltingsplanen, og at det videre arbeidet med å
følge opp vannforvaltningsplanen var en administrativ oppgave.
Erfaringer etter at styringsgruppene i vannområdene ble avviklet er at dette også har påvirket
den administrative deltakelsen og det har blitt mer utfordrende å sikre bred deltakelse i
vannområdearbeidet. I tillegg påvirker det selvsagt den lokale politiske forankringen, spesielt
i forbindelse med rullering av vannforvaltingsplanen hvert sjette år.
Fylkesrådmannen foreslår derfor at det opprettes politiske styringsgrupper for
vannområdene, i tillegg til administrative arbeidsgrupper.
Vannområdekoordinatorer
Vannregion Agder hadde inntil juni 2019 to stillinger som vannområdekoordinatorer, begge
ansatt i Vest-Agder fylkeskommune. I dag er vannområdene i Agder organisert i en
midlertidig ordning, der fylkeskommunen som vannregionmyndighet har inngått avtaler med
kommunene Farsund, Froland og Birkenes om frikjøp av ressurser til tre
prosjektlederstillinger. Ordningen har pågått siden 15. november 2019 i Farsund og Froland,
og siden 1. oktober 2020 i Birkenes.
I tillegg har det hele tiden vært en fast rådgiverstilling i fylkesadministrasjonen knyttet til det
regionale vannforvaltningsarbeidet.
Dagens tre prosjektlederstillinger fullfinansieres av Agder vannregion med tiltaks- og
tilskuddsmidler fra Miljødirektoratets post 22, statlige vannmiljøtiltak:
Bidrag til spleiselag for å sikre god organisering og kunnskapsinnhenting i
vannområdene, for eksempel inngå i spleiselag for prosjektleder der man finner
det nødvendig. Avtalene gjelder ut gjeldende planperiode.
Det er svært mange parter som er/bør være involvert i arbeidet med regional
vannforvaltingsplan både lokalt og regionalt. Det er et svært omfattende arbeid å sikre
deltakelse og medvirkning i alle ledd. Inndeling etter nedbørsfelt av vannregion og
vannområde skaper behov for samarbeid på tvers av både kommunegrenser og
fylkesgrenser, og det må etableres nye samarbeidsarenaer.
Det lokale arbeidet i vannområdene og kommunene er et viktig grunnlag for det påfølgende
regionale arbeidet, for lokal forankring og medvirkning og for innhenting av lokal og
erfaringsbasert kunnskap. Oppfølgingsansvaret for kommunene er i dette arbeidet
omfattende og krevende. Dette gjør det utfordrende for den enkelte kommune å finne både
nødvendig kompetanse og ressurser for å ivareta kommunens ansvar i dette arbeidet.
Erfaring fra tidligere organisering av vannområdene i Agder, samt fra vannområder i andre
vannregioner, viser at dedikerte stillinger for det enkelte vannområde har vært et nødvendig
bindeledd for god samordning og målrettet oppfølging.
Fylkesrådmannen foreslår at det opprettes tre faste stillinger for å lede arbeidet i
vannområdene fra 2022 for å styrke kompetanse og kapasitet. Med utgangspunkt i
kommunenes myndighet og ansvar for oppfølging av vannforskriften og
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vannforvaltningsplanen foreslår fylkesrådmannen at det inviteres til et spleiselag for å
finansiere stillingen som beskrevet i vedlegg 2.

Regionplan Agder 2030
Formålet med vannforskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en
mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. En helhetlig og
bærekraftig vannforvaltning er i tråd med de overordnede målsettingene i regionplanen og
FNs bærekraftsmål.
Bærekraftsmål og delmål med særlig relevans for arbeidet med vannforvaltingsplanen er:
•

Bærekraftsmål nr. 6 "Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode
sanitærforhold for alle". For vannforvaltningen skal delmål nr. 6.5 om en samordnet
vannforvaltning bidra til en balanse mellom mål, der også andre sektorer bidrar til å
ivareta av vannet.

•

Bærekraftsmål nr. 15 "beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av
økosystemer (…) samt stanse tap av artsmangfold". I det første delmålet er koblingen
til vannmiljøet tydelig: 15.1 Innen 2020 sikre bevaring, gjenoppretting og bærekraftig
bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse
økosystemene (…)".

•

Bærekraftsmål nr. 14 "Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som
fremmer bærekraftig utvikling".

Økonomiske konsekvenser
Agder vannregion mottar årlig statlige midler til oppfølging av det regionale
vannforvaltingsarbeidet. I 2020 mottok Agder 2,35 mill. kroner. Med foreslått organisering og
finansieringsplan vil disse midlene være tilstrekkelig som fylkeskommunens bidrag for å sikre
en fast organisering av vannområdene.

Konklusjon
Det vurderes som avgjørende for en god lokal prosess og forankring å sikre kontinuitet og
koordinering av vannforvaltingsarbeidet i vannområdene i Agder vannregion.
Opprettelsen av stillinger i vannområdene gjennom et spleiselag bør kunne sees på som en
kostnads- og tidseffektiv løsning for både kommunene og fylkeskommunen. Det vurderes
som viktig at stillingene lokaliseres lokalt i vannområdene og det foreslås en ordning der tre
kommuner utpekes som vertskommuner. Kommunen vil da få arbeidsgiveransvaret, mens
Agder vannregion (fylkeskommunen) har det faglige ansvaret.
Fylkesrådmannen foreslår derfor at det ved oppstart av ny planperiode for
vannforvaltningsplan 2022‒2027, etableres en fast organisering i alle vannområdene i
vannregion Agder.
•
•
•

Det opprettes tre stillinger for å lede arbeidet i de til sammen sju vannområdene i
Agder vannregion.
Stillingene etableres som et samarbeid mellom berørte kommuner og Agder
fylkeskommune.
Stillingene lokaliseres i tre vertskommuner.
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•

Det etableres en politisk styringsgruppe og en administrativ arbeidsgruppe i hvert
vannområde.

Kristiansand, 14.10.2020
Tine Sundtoft
Fylkesrådmann

Anita Henriksen
fylkesdirektør

28.oktober.2020
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Bakgrunnsinformasjon for Jernbaneplattform Agder
Da Sørlandsbanen ble etablert på begynnelsen av forrige århundre, var hensikten å lage en
effektiv kommunikasjonsløsning for å binde sammen hovedstaden med byene langs
Sørlandskysten. Av forsvarsmessige årsaker ble banen lagt inn i landet i stedet for å gå
igjennom kystbyene. Etter krigen har biltrafikken overtatt en stor del av den rollen
jernbanen hadde, og dette har ført til stor belastning på veinettet. Jernbanen sliter med
gammel infrastruktur og trenger en modernisering for å kunne fylle de tidsmessige behov.
En kobling av det som i dag er Vestfoldbanen og Sørlandsbanen muliggjør Sørvestbanen
mellom Oslo og Stavanger. Denne sammenkoblingen vil redusere reisetiden mellom Oslo og
Agder med mer enn en time. Dette vil gjøre toget mer attraktivt som transportmiddel.
Sammenkoblingen vil bidra til økt regionforstørring og regionsutvikling. Bo- og
arbeidsmarkedet vil bli vesentlig utvidet. Godstrafikken vil også få økt kapasitet.
En ferdig utbygd Sørvestbane vil tilby reisetider på under 1,5 time mellom Stavanger og
Kristiansand, under 2,5 time mellom Kristiansand og Oslo, og under 4 timer mellom
Stavanger og Oslo. Dette vil medføre drastiske reisetidsbesparelser i korridoren, om man
sammenligner de reisetider som er reelle i dag. Et slikt togtilbud vil flytte store deler av
innenlands flyreiser, bussreiser og bilreiser over til tog.
Sørvestbanen vil gå gjennom Norges mest folkerike regioner. Banen treffer 40% av landets
befolkning på strekningen Oslo – Stavanger. Ved å fornye banen gjennom Agder med
dobbeltspor og ved å legge ny bane langs kysten, vil jernbanen åpne for helt nye
perspektiver. Man vil oppnå felles bo- og arbeidsmarked, med frihet til å velge bosted der
man ønsker uavhengig av arbeidssted. Dette vil kunne avlaste de største pressområdene i
landet slik at befolkningsveksten blir jevnere fordelt og flere arbeidsplasser blir etablert i
regionen.
Fjerntogene på dagens Sørlandsbane har funksjon både som transportmiddel mellom de
store byene og som kollektivtilbud for lokale og regionale reiser. Toget er spesielt viktig
for arbeids- og fritidsreiser mellom dalførene i Vest-Agder og Kristiansand. Her har
jernbanen fortrinn både når det gjelder reisetid og komfort. Imidlertid går lange
strekninger av banen gjennom innlandet og ikke langs den befolkningsrike kystlinjen. For
flere av stasjonene langs dagens strekning er det derfor ikke det umiddelbare nærområdet
til stasjonene, men tettstedene langs kysten, som utgjør hovedmarkedet. En moderne
Sørvestbane vil også gi økte muligheter for innlandskommunene ved at dagens bane vil få
økt kapasitet for gods- og lokaltog.
Eksisterende Sørlandsbane har til dels dårlig kurvatur og stigningsforhold og det er ikke
fremtidsrettet å videreutvikle eksisterende bane. En moderne dobbeltsporet bane må ligge
nær kysten der folk bor. Banen må tilrettelegges for Inter City tog med hastighet 240
km/t.
Effektene av Sørvestbanen
Region- og næringsutvikling. Raskere tog mellom ferjehavner, flyplasser, høyskoler,
universiteter, helseinstitusjoner og bedrifter vil gi et utvidet arbeidsmarked, og skape
konkurranse og vekst for regionen. En slik fremtidig vekst vil kunne avlaste press på
sentrale Østlandsområder, og muliggjøre en sunn regionalutvikling langs kysten.

Gods- og lokaltrafikk. En ny Sørvestbane med dobbeltspor vil ha kapasitet til å betjene en
kraftig økning i godstrafikk. Etter byggeperioden vil den gamle Sørlandsbanen kunne
benyttes som avlastningsbane. Dette gir stor kapasitetsøkning og enda mer gods kan flyttes
fra vei til bane. Ved å etablere/opprettholde jernbanespor frem til godshavn vil mer gods
kunne flyttes fra veg til bane.
Miljø. Sørvestbanen vil over tid være det mest miljøvennlige og effektive
transportmiddelet i landsdelen. Banen vil bety en reduksjon i utslipp av karbondioxid og
andre miljøgasser. En miljømodell vil bygges inn i prosjektet.
Sikkerhet. Et moderne transporttilbud vil føre til mindre veitrafikk og dermed færre
ulykker.
Jernbaneforum Sør
Jernbaneforum Sør ble etablert i 1992 av fylkeskommunene: Vestfold, Telemark, AustAgder, Vest-Agder og Rogaland. Forumet arbeider for en høyest mulig prioritering av
jernbaneutbyggingen i regionen. Målet med forumet er å få forsert utbyggingen av en
modere jernbane på hele strekningen Oslo - Stavanger, inkludert en sammenkobling av
Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.
Plattform Agder vil samarbeide tett med Jernbaneforum sør for å oppnå resultater på kort
og lang sikt.
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Strategidokument for Jernbaneplattform Agder
 Visjon/målsetting:
Jernbaneplattform Agder er et jernbanepolitisk samarbeid mellom kommuner,
regionale myndigheter og organisasjoner for å styrke det tverrpolitiske arbeidet
for å få en raskest mulig etablering av dobbeltspor mellom Kristiansand og Oslo.
Jernbaneplattform Agder skal jobbe for at toget skal være et moderne og
effektivt reisemiddel i landsdelen
 Målsettingen skal oppnås ved å arbeide for:
o å skape en bred og engasjert opinion som vil utvikle jernbanen i landsdelen.
o en raskest mulig sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med
stasjon på Brokelandsheia innen 2028.
o å få i gang en konseptvalgutredning (KVU) for kystjernbane.
o å påvirke myndigheter og andre aktører slik at PA’s målsettinger blir
prioritert.
o dobbeltspor-tilknytningen mot Stavanger.
o utvikling av lokaltog/pendlertog til og fra Kristiansand.
o oppgradering av jernbanespor til Kristiansand havn.
o oppgradering av eksisterende stasjoner.
o etablering av flere og lengre krysningsspor.
 Prioriteringer:
1.
Frem til NTP blir behandlet i Stortinget, juni 2017 prioriteres arbeidet med å få
innarbeidet sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen i NTP.
2.
Drive et samordnet påvirkningsarbeid for at sammenkoblingen mellom
Sørlandsbanen og Vestfoldbanen blir planlagt og bygd.
Bidra til at det utarbeides KVU (konseptvalgutredning) for kystjernbane til
Kristiansand
3.
Bidra til at det planlegges og blir bygd ny kystjernbane til Kristiansand
Bidra til at det utarbeides KVU for ny jernbane til Egersund

4.
Samordne arbeidet for (å få) forbedringer på eksisterende sørlandsbane

 Organisering av Plattform Agder:
Plenumsmøtet =Samarbeidsgruppen, består av alle kommunene på Agder,
fylkeskommunene, NHO, LO, Fylkesmannen. Samarbeidsgruppen inviteres 1 – 2
ganger pr. år.
Av samarbeidsgruppens medlemmer velges det en styringsgruppe. Styringsgruppen
består av 1 repr. fra hvert av de 5 regionrådene og 1 fra hver fylkeskommune +
NHO, LO, Fylkesmannen
Det velges en leder fra en av fylkeskommunene.
Styringsgruppa vurderer behov for arbeidsutvalg.
Det etableres administrativ gruppe/kompetansegruppe: kommuner, og
organisasjoner
Jernbaneverket og togoperatør inviteres etter behov.
 Økonomi
Organiseringen av Jernbaneplattform Agder og gjennomføring av møtene i
samarbeidsgruppen og styringsgruppen finansieres av fylkeskommunene. Større
aktiviteter og/eller utredninger skal finansieres i fellesskap mellom de som er
deltagere i samarbeidet.
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Jernbaneplattform Agder
Bakgrunn
Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og en kystjernbane videre mot
Kristiansand og Rogaland ble omtalt i Regional transportplan for Agder (RTP).
Jernbanen er viktig for å løse fremtidige transportbehov i regionen og i 2016 pågikk
det et arbeid med en konseptvalgutredning for sammenkoblingen (av Sørlandsbanen
og Vestfoldbanen).
I Regional transportplan ble det formulert: for bedre å kunne samordne og påvirke
arbeidet, foreslås det å formalisere et tett og forpliktende samarbeid mellom
kommunene og fylkene i Agder og Telemark parallelt med arbeidet med KVU.
Det ble invitert til et konstituerende møte for å etablere Jernbaneplattform Agder i
oktober 2016.
Følgende har vært med i interimsgruppa og samtidig vært valgkomite:
Tore Askildsen, Vest-Agder fylkeskommune - Per Kristian Lunden, Risør kommune Jon-Olav Strand,Aust-Agder fylkeskommune - Margrethe Handeland, Hægebostad
kommune - Stian Storbukås,Kristiansand kommune - Tonje Berger Ausland, Gjerstad
kommune - Siri Mathiesen, NHO.
I henhold til forslag i strategidokumentet fremmer valgkomiteen følgende forslag
til medlemmer i Styringsgruppa:
Østre Agder regionråd: Per Kristian Lunden
Setesdal regionråd: John Rolf Ness
Lindesnes regionråd: Reidunn Bakken
Lister regionråd: Margrethe Handeland
Kristiansandsregionen: Harald Furre
Aust-Agder fylkeskommune: John-Olav Strand
Vest-Agder fylkeskommune: Tore Askildsen
Forslag til leder: Tore Askildsen
NHO, LO og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder inviteres til å oppnevne hvert sitt
medlem av styringsgruppa.
Enighet i møtet om følgende endring: Kristiansand kommune får eget medlem i
styringsgruppa i tillegg til Knutepunkt Sørlandets medlem. Stian Storbukås
representerer Kristiansand, Knutepunkt Sørlandet oppnevner en representant fra en
av de øvrige kommunene i regionen. (Johnny Greibesland, Songdalen kommune ?)
Ut over dette er Bane Nor, Jernbanedirektoratet og VY fast tilstede på møtene. Det
avholdes 4 møter i året.
Jernbaneforum Sør
Plattform Agder vil samarbeide tett med Jernbaneforum sør for å oppnå resultater på
kort og lang sikt. Jernbaneforum Sør ble etablert i 1992 av fylkeskommunene:
Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Forumet arbeider for en
høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen. Målet med forumet er å

få forsert utbyggingen av en modere jernbane på hele strekningen Oslo - Stavanger,
inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Fra strategi dokument (se vedlagt)
Jernbaneplattform Agder er et jernbanepolitisk samarbeid mellom kommuner,
regionale myndigheter og organisasjoner for å styrke det tverrpolitiske arbeidet for å
få en raskest mulig etablering av dobbeltspor mellom Kristiansand og Oslo.
Jernbaneplattform Agder skal jobbe for at toget skal være et moderne og effektivt
reisemiddel i landsdelen.
Målsettingen skal oppnås ved å arbeide for:
 å skape en bred og engasjert opinion som vil utvikle jernbanen i landsdelen.
 en raskest mulig sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med
stasjon på Brokelandsheia innen 2028.
 å få i gang en konseptvalgutredning (KVU) for kystjernbane.
 å påvirke myndigheter og andre aktører slik at PA’s målsettinger blir prioritert.
 dobbeltspor-tilknytningen mot Stavanger.
 utvikling av lokaltog/pendlertog til og fra Kristiansand.
 oppgradering av jernbanespor til Kristiansand havn.
 oppgradering av eksisterende stasjoner.
 etablering av flere og lengre krysningsspor.

Prioriteringer:
1.Frem til NTP blir behandlet i Stortinget, juni 2017 prioriteres arbeidet med å få
innarbeidet sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen i NTP.
2.Drive et samordnet påvirkningsarbeid for at sammenkoblingen mellom
Sørlandsbanen og Vestfoldbanen blir planlagt og bygd. Bidra til at det utarbeides
KVU (konseptvalgutredning) for kystjernbane til Kristiansand
3.Bidra til at det planlegges og blir bygd ny kystjernbane til Kristiansand
Bidra til at det utarbeides KVU for ny jernbane til Egersund
4.Samordne arbeidet for (å få) forbedringer på eksisterende sørlandsbane.

Utvikling av lokaltog/pendlertog til og fra Kristiansand.
Det er gjennomført en utredning (2017) som ser på økonomisk lønnsomhet av
lokaltog mellom Vennesla og Marnardal. Konklusjonen av denne var at det ikke er
tilstrekkelig befolkningsgrunnlag på strekningen for å kunne opprettholde et tilbud.
Plattform Agder ga i 2019 et høringsinnspill til Regional Plan for
Kristiansandsregionen som understreket betydningen av togets rolle i lokaltransport i
framtiden og ga innspill om at det igjen ble sett på muligheten for å opprette et

lokaltog tilbud på nevnte strekning. Tilsvarende er det uttrykt et ønske ovenfor ny
operatør på Sørlandsbanen, GoAhead, om å se på mulighetene for lokaltog.
Oppgradering av jernbanespor til Kristiansand havn.
I løpet av 2016 ble det gjennomført betydelige oppgraderinger på dagens havnespor,
blant annet i påvente av det forventede økte volum av godstransport på bane fra
Hirtshals. Det planlegges for en ny moderne jernbaneterminal bygget etter modell av
Hirtshals Havn i tilknytning til fergeterminalen i Kristiansand. Investeringen er
inkludert i de norske transportetatenes forslag til ny langsiktig Nasjonal transportplan
(NTP) for perioden 2018- 2027 innenfor rammen til prosjektet E39 – GartnerløkkaMeieriet.

Oppgradering av eksisterende stasjoner.
Audnedal
Dette er beskrevet i kollektivtransportplanen for Vest- Agder og hvor utbedring av
Audnedal stasjon har høy prioritet. Toget er den indre stamlinje for kollektivtrafikken.
Fylkeskommunen har brukt mye midler til uu utforming av infrastruktur og
bussmateriell og alle tilbringertjenester er tilrettelagt. NSB benyttermateriell som er
tilrettelagt for alle. I Audnedal er toget det eneste kollektivtilbudet for befolkningen og
dette er den eneste stasjonen som det ikke er mulig å komme om bord på toget, til
tross for hjelpemidler på toget (heis eller rampe). Fylkeskommunen presenterte en
mer differensiert strategi for tilrettelegging av togtilbudet hvor også andre kriterier enn
antall passasjerer legges til grunn. Fylkeskommunen og organisasjonene støtter at
det legges opp til enklere tiltak for en brukbar løsning som sikrer mulighet til å komme
ut på perrong og inn på toget (tilgjengelighet).
27.Juni 2019 ble Audnedal stasjon gjenåpnet etter forbedringer. Plattformen er hevet
fra 25 m til 76m. Plattformen er også forlenget fra 162 m til 220 m slik at det er lettere
for alle å komme på toget. I tillegg er det plassert ut egen rampe for rullestol og
barnevogn. Politikere og regionale myndigheter har over lengre tid jobbet for å få
gjennomført denne forbedringen. Alle tog og tilbringertjenester (togbuss og
bestillingsruter) til de andre stasjonene i Vest-Agder er tilrettelagte, og Audnedal har
vært den eneste hvor det ikke har vært mulighet å komme inn på toget for alle
passasjerer. Tiltaket har vært høyt prioritert i fylkeskommunens kollektivtransportplan
I 2009 sto stasjonen på en liste over nedleggingstruede stasjoner, men med denne
oppgraderinger er stasjonen sikret mot nedleggelse. Lokale politikere har jobbet mot
både direktorat og Bane Nor for å sikre finansiering. Prosjektet var for lite å få med i
direktoratets handlingsplan. Løsningen ble et spleiselag mellom kommune (2
millioner) fylkeskommune (2 millioner) og Bane Nor (9,2 millioner).
I tillegg til forbedring og forlengelse av plattform er det overgangen mellom toglinjene
forbedret og en ny parkeringsplass har nå plass til 60 biler. Med drøye 40 min med
tog til Kristiansand og avganger hver 2.time er det fullt mulig å arbeidspendle. Toget
har en viktig rolle i kollektivtransporten i Vest- Agder og har særlig betydning for
befolkningsutviklingen i indre Agder. Vest-Agder fylkeskommune har over lang tid
jobbet med en helhetlig tilrettelegging av kollektivtilbudet i fylket gjennom samarbeid

mellom alle veieiere, (fylket, Statens veivesen og kommunene), Agder kollektivtrafikk og
brukerrepresentanter.

Nodeland stasjon
Det planlegges ny stasjonsbygning på Nodeland stasjon og sikker kryssing mellom
perrongene. Stasjonsområde skal utvikles som et moderne kollektivknutepunkt og
sammenkobles med sentrum (sentrumsplan Nodeland) Park and ride med bil – og
sykkelparkering kobles sammen med stasjonsområdet.

Byggeoppstart 2020.
ATP-prosjektet bidrar med fem millioner kroner, og fylkeskommunen én million slik at
det blir enklere å parkere bilen til fordel for toget. Bane Nor Eiendom tar resten av
investeringen til totalt 30 millioner, forutsatt får en tiårig leieavtale for minst halve
næringsbygget på 1500 kvadratmeter. I bygningen blir det stasjonsfasiliteter for
reisende og kommunen skal inn i 2. og 3.etasje.
Kristiansand stasjon Det planlegges oppgradering av stasjonsområdet til moderne
standard, plattform u.u.

Vennesla stasjon Planlegges mulighetsstudie for en evt. flytting av stasjon til Graslia
stasjonsområde (sentrum).
Godstransport på Sørlandsbanen
Plattform Agder har blitt informert om utviklingen innen godstransport på
Sørlandsbanen. Det er igangsatt samarbeid med aktører innen godstransport,
koordinert av Vest- Agder fylkeskommune. Prosjekter igangsatt- kobling sjø/bane,
gods på ferge, transport opp til Langemyr, for å kunne øke godsmengden.

Evaluering /hvordan skal arbeidet føres videre?
Hva er oppnådd?
Oppfølging av målsetninger

Oppsummering fra møte med Arnt, Kenneth, Jørn og Even 15.04
Styringsgruppe: Trenger ikke være så stor som den har vært, men det må være representanter fra
Kommuner, UiA og AFK. Foreslår følgende struktur:
En person fra hver region. Arnt ansvarlig
To fra Agder FK: En administrativ, en politisk. Kenneth ansvarlig
To fra UiA. Med fordel uten spesiell tilknytning til et fagmiljø. Jørn og Even ansvarlig.
Viktig at de det pekes på, kanskje fra UiA spesielt må ha forståelsen for de ulike institusjonene, at
man har ulike hensikter og motiver. Viktig at man ser denne dimensjonen i en styringsgruppe.
Styringsgruppen bør kunne utfordre på tema, ikke bare peke strategisk retning og forankring.
Partnergruppe tar vi ikke opp igjen.
Hvordan kan vi involvere og engasjere alle kommunene?
Vi skal kunne profilere dette som bærekraftig by- og stedsutvikling i samskaping mellom akademia og
kommunene. Arrangerer «Restartseminar»:
Digital samling kan finne sted onsdag 02.06 09:00-12:00 og kan dreie seg om «hva barnet skal hete»
og hva som skal være formål og hensikt.
Bør det fortsatt hete Bynett Sør dersom en rekke kommuner som ikke er byer skal være med?
Viktig at Bynett Sør passer godt inn med andre fora og andre initiativer. Dette kan være en del av
diskusjonen i seminaret også. (kan kanskje ha en øvelse hvor vi plasserer bynett sør inn i et kart med
andre nettverk og initativer).
Vi bør ha åpning for at det kan bli en konklusjon som sier at dette nettverket ikke skal eksistere
dersom det ikke er behov.
På seminaret kan vi vise frem to caser:
- Mathiassen fra Farsund kommune og student(er) fra prosjektet
- Overvanns- og/eller flomprosjekt – Forsker fra TekReal og kommunalt ansatt
Even og Jørn er ansvarlig for å kontakte disse
Vi bruker Mural som verktøy der vi utfordrer på hvilke tematikker de ønsker skal adresseres. I tillegg
til at vi tar et spørsmål om økonomi der vi spør kommunene hva kontingenten skal være og hva de vil
forvente å få igjen for den.
Til slutt en oppsummering som forteller litt om veien videre.
Even og Jørn utarbeider en skisse til et opplegg.
Andre aktuelle partnere:
Bør vi involvere statsforvalteren? Arnt tar en prat med ham og hører hva de tenker.
Distriktssenterets funksjon er å være en kobler. Hvordan passer det sammen med BS?
«Han vi kjenner» kan være en fin aktør inn i dette. Han vil synes dette er veldig kult. Han kommer
med en gang hvis vi spør. Ikke som en del av en styringsgruppe, men kanskje som en partner.

Bynett Sør
En arena for kunnskapsbasert byutvikling
Arendal kommune har engasjert seg i nettverket fordi:
1. Vi har fått en MØTEPLASS tilknyttet byutvikling
hvor vi kan være i dialog med UIA, bykommunene og
regionens næringsliv/eiendomsutviklere.
2. Vi har fått en DELINGSARENA hvor gode
byutviklingsgrep kan deles og hvor vi kan lære av
hverandre.
3. Vi har fått et nettverk som kan bidra til økt
FORSKNING på byutvikling med utgangspunkt i
regionens utfordringer.
Vi har en forventning om at dette vil bidra til å øke
kommunens kompetanse innen byutvikling og at vi
dermed får økt kvalitet på den byformingen vi bidrar til.

