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   Tlf.: 37 93 75 00 

   post@setesdal.no   

    

 

 
 

 

 
  

  

 

 

Medlemene vert med dette kalla inn til møte. 

Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. 

Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Setesdal Regionråd  

på tlf. 37 93 75 00. 

 

 

 Valle, 13.06.2016  

 

  

 

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre   

onsdag 15.06.2016 kl. 14:00 på Bykle hotell    
 

 

Køyreplan: 

 

Kl. 12.00 Lunsj  

Kl. 13.00 Representantskapsmøte Setesdal Regionråd  

Kl. 14.00 Orienteringar - Representantskap/styret 

Berekraftig reiseliv – Odd Grønberg og Lasse Eidskrem 

14:30 Setesdal ÅHOI  

 Digital strategi Setesdal – Anne Torunn Hvideberg 

Status ladestasjonsprosjekt fase 2  og Hydrogen-forprosjekt   - Geir Skjevrak 

Styresaker 

16:30   Møteslutt + pause 

 

 

 

 

Jon Rolf Næss  Signe Sollien Haugå 

styreleiar  Dagleg leiar 
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Saksnummer Innhald 

PS 59/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 

PS 60/16 Godkjenning av møteprotokoll frå 25.05.16 

PS 61/16 Styreleiar orienterar 

PS 62/16 Dagleg leiar orienterar 

PS 63/16 Leiar rådmannsutvalet orienterar 

PS 64/16 Fylkeskommunen orienterar 

PS 65/16 Referatsaker 

RS 49/16 Prosjektskisse - Åhoi! 

RS 50/16 Fjellsatsinga 2016 - tildeling av midlar til "Åhoi" Ung drivkraft 

RS 51/16 Høyringsuttale - forslag til Regional planstrategi 2016-2020 

RS 52/16 Innkalling til rådsforsamling i Aust-Agder Utviklings og 

kompetansefond 2016 

RS 53/16 Referat frå politirådsmøte 27.04.16 

RS 54/16 Agenda til møte i Rådmannsgruppen 09062016 

PS 66/16 Delegerte saker 

DS 20/16 Melding om vedtak - søknad om tilskot til dyrking 

PS 67/16 Drøfting/orienteringssaker 

DR 6/16 Førespurnad støtte til opning av fellesfjos Valle - ministerviting 

DR 7/16 Innkalling til ordinær generalforsamling i USUS AS 20.juni 

PS 68/16 Orientering ymse repr / utval 

PS 69/16 Forslag til vidare arbeid med digital infrastruktur, tilrettelegging for 

digitale næringer og datalagring 

PS 70/16 Søknad - utviklingsstønad til pilotprosjekt. Ikkje offentleg 
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PS�59/16�Godkjenning�av�innkalling�og�sakliste



Møteprotokoll 
Setesdal Regionråd - Styre 

 
Møtestad: Sølvgarden 
Dato: 25.05.2016 
Tid: 09:00 – 13:00 

 

Faste medlemer som møtte: 

Namn Funksjon Representerer 

Kay A. Jeiskelid Medlem BYKLE KOMMUNE 
Jon Rolf Næss Leder BYKLE KOMMUNE 
Steinar Kyrvestad Medlem VALLE KOMMUNE 
Knut Hagen Medlem VALLE KOMMUNE 
Leiv Rygg Medlem BYGLAND KOMMUNE 
Bjørn Alfred Ropstad Nestleder E OG H KOMMUNE 
Lars Reidar Vasland Medlem E OG H KOMMUNE 

 
 

Varamedlemer som møtte: 

Namn Møtte for Representerer 

   
   

 

Frå administrasjonen møtte: 

Namn Stilling 

Signe Sollien Haugå Dagleg leiar 
  

 
Andre som møtte: 

Namn Funksjon 

Arild Eielsen Fylkesrådmann 

Tallak Hoslemo Rådmann Bykle kommune 

Aasmund Lauvdal Rådmann Bygland kommune 

Jens Arild Johannessen Rådmann Evje og Hornnes kommune 

 
 
  
 
Rysstad,  25.05.16 
 
 
Signe Sollien Haugå 
Utvalssekretær 
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Saksnummer Innhald 

PS 43/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 

PS 44/16 Godkjenning av møteprotokoll frå 27.04.2016 

PS 45/16 Styreleiar orienterar 

PS 46/16 Dagleg leiar orienterar 

PS 47/16 Leiar rådmannsutvalet orienterar 

PS 48/16 Fylkeskommunen orienterar 

PS 49/16 Referatsaker 

PS 50/16 Delegerte saker 

DS 15/16 Svar på søknad om etableringsstøtte/ marknadsintroduksjon - lokal mat 

DS 16/16 Svar på søknad om omstillings/ produktutviklingsstøtte mv. 

DS 17/16 Svar på søknad om prosjektmidler - Bratt friluftsliv 

DS 18/16 Melding om vedtak: Søknad om tilskot til dyrking 

DS 19/16 Svar på søknad om tilskott til nydyrking 

PS 51/16 Drøfting/orienteringssaker 

PS 52/16 Orientering ymse repr / utval 

PS 53/16 Framlegging arbeidsgruppa si tilråding - arbeidsoppgåver og organisering 

PS 54/16 Årsmelding Setesdal regionråd 2015 

PS 55/16 Rekneskap Setesdal regionråd 2015 

PS 56/16 Søknad om støtte til etablering av ambulansestasjon mv – Ikkje offentleg 

Ekstrasaker  

PS 57/16 Fullmakt til generalforsamling L/L Setesdal Bilruter 

PS 58/16 Evjeklinikken - drøfting 
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PS 43/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Det vart lagt fram ekstrasaker. Fullmakt til generalforsamling L/L Setesdal Bilruter og Evjeklinikken – 
drøfting. Begge sakene vart samrøystes vedteke å handsame som sak 57/16 og 58/16. 
Saklista godkjent med tilleggssaker. 
 
Vedtak: 
Ekstrasaker «Fullmakt til generalforsamling L/L Setesdal Bilruter» og «Evjeklinikken – drøfting» vart 
vedteke å handsame som sak 57/16 og 58/16. 
Saklista godkjent med tilleggssaker. 

 
 

PS 44/16 Godkjenning av møteprotokoll frå 27.04.2016 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Møteprotokoll frå møte 27.04.16 vert samrøystes godkjent. 
 
Vedtak: 
Møteprotokoll frå møte 27.04.16 vert godkjent. 

 
 

PS 45/16 Styreleiar orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Styreleiar orienterte om; 
Pågåande påverknadsarbeidet for utbygging av Rv 9 – og at det er krevjande. 
 
Energimeldinga: Innhaldet og ev endringar i høve gjeldande vasskraftregime er av stor tyding for 
kraftkommunane. Stortinget opprettar venteleg ekspertutval 13.juni.  Arbeidet vil pågå eitt års tid. 
LVK og Samarbeidande Fylkeskommunar engasjerer seg i saka.  
Semje om at Regionrådet og arbeide med høyringsuttale for Setesdal når tida kjem. 
 
Mykje innsats i utgreiinga frå arbeidsgruppa – med framlegging i møtet. 
 
Styret tek orienteringa samrøystes  til orientering. 

 
 
 

PS 46/16 Dagleg leiar orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Dagleg leiar orienterte om  

 Framlegg til kjøreplan 15.juni – 16.juni – styremøte  SR  og representantskap SR og IKS  

 Infrastruktur:  
o Lokasjonsrapport datalagering – sluttføring – Anne Torunn Hvideberg 
o Setesdal digital – strateginotat framlegging 15.juni 
o RV 9 – førebur aktivitetsplan hausten 2016 
o WSP-utgreiinga  

 Næringsarbeid: 

 Delegerte vedtak og oppfølgingssaker ymse verksemder 
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 Bedriftsintroduksjon - samarbeid 

 Kurs – rekneskap og bedriftsøkonomi med AAFK 

 Berekraftig reiseliv – sluttføring fase 3 

 Miljøsertifisering – sluttføringsfase 

 Næringsrelatert profilering 

 Medlemsavtaler – Visit Setesdal/ etablering av marknadsråd 
 

 
Styret kom med innspel til kjøreplan 15.-16 juni. 
Styret tek orienteringa elles samrøystes til orientering.  
 
Kay jeiskelid forslo at det blir lagt ut fortløpande informasjon om rv 9 på heimesida til regionrådet. 
Styret slutta seg til dette. 

 
 

PS 47/16 Leiar rådmannsutvalet orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Ingen orientering. 

 

PS 48/16 Fylkeskommunen orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Fylkesrådmannen orienterte om tingingane mellom Aust-Agder og Vest-Agder. 
Forhandlingsutvalet sitt arbeid og framdrift m.a. innbyggjarundersøking og planlagt høyring av 
framlegg innan desember 2016 og endeleg avklåring av oppgåver/ inndeling våren 2017. 
Fylkeskommunane har frist til 1.1. 2020 for gjennomføringa. 
 

 

PS 49/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Referatsakene vart tekne til orientering. 

 
 

PS 50/16 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Delegerte saker vert teke til orientering. 

 
 
DS 15/16 Svar på søknad om etableringsstøtte/ marknadsintroduksjon - lokal mat 
DS 16/16 Svar på søknad om omstillings/ produktutviklingsstøtte mv. 
DS 17/16 Svar på søknad om prosjektmidler - Bratt friluftsliv 
DS 18/16 Melding om vedtak: Søknad om tilskot til dyrking 
DS 19/16 Svar på søknad om tilskott til nydyrking 

 
PS 51/16 Drøfting/orienteringssaker 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
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Ingen saker. 

 
 

PS 52/16 Orientering ymse repr / utval 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Leiv Rygg orienterte frå Krypsivprosjektet. Oppdragssamarbeid med operatør som skulle utføre tiltak 
er avslutta, og planlagte tiltak sommaren 2016 blir truleg ikkje gjennomført. 
 
Det vart stilt spørsmål om meir bruk av NIVA-rapportane –som utgangspunkt for tiltak. 
 
Det vart spurd om Otra Fiskelag – og opplyst at det er etablert interimstyre med L. Rygg som leiar. 
 
Styret tok orienteringa samrøystes til orientering. 

 
 

PS 53/16 Framlegging arbeidsgruppa si tilråding - arbeidsoppgåver og 
organisering 
Tilråding: 
Styret tek arbeidsgruppa sin rapport til orientering. 
 
Styret sluttar seg til vurderingane og tilrådingane.  
 
Arbeidet blir lagt fram for kommunestyra juni 2016.  
 
Styret tek sikte på å arbeide vidare med revisjon av handlingsprogram for valperioden med 
utgangspunkt i vedlegg 2 i etterkant av dette hausten 2016. 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Framlegg frå Leiv Rygg: 

Styret tek arbeidsgruppa sin rapport til orientering. 
Næringsarbeidet vert styrka gjennom at ein næringsmedarbeidar frå kvar medlemskommune 
dannar eit næringsutvalg i lag med dagleg leiar i regionrådet. Næringsutvalget vert 
organisert underordna styret i regionrådet.  
Næringsutvalget vert organisert etter modell av rådmannsgruppa. Leiarfunksjonen i utvalget 
følgjer styreleiar i Setesdal regionråd slik som i rådmannsutvalget. 
Snarast råd kjem næringsutval og rådmannsgruppa attende til styret i regionrådet med 
forslag til meir detaljert organisering av arbeidet (m.a. mogleg frikjøp, korleis oppgåver skal 
fordelast m.m.), delegering, og med forslag til arbeidsoppgåver som dette utvalet skal 
arbeide med, jamfør «Oversikt over dagens aktiviteter» og «Aktiviteter framover».  
Denne saka blir lagt fram for kommunestyra juni 2016. 
Styret tek sikte på å arbeide vidare med revisjon av handlingsprogram for valperioden med 
utgangspunkt i vedlegg 2 i etterkant av dette hausten 2016. 

 
Framlegg frå  Jon Rolf Næss:  
Som tilrådinga med tillegg: 

Ein føreset at Næringsforumet blir aktivert i samband med opprustinga av Regionrådet. 
Dagleg leiar og rådmannsgruppa blir bedt om å konkretisere dette. 

 
Røysting: 4 røysta for innstillinga med tilleggsframlegg og 3 for Leiv Rygg sitt framlegg. 
 
Vedtak: 
Styret tek arbeidsgruppa sin rapport til orientering. 
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Styret sluttar seg til vurderingane og tilrådingane.  
 
Arbeidet blir lagt fram for kommunestyra juni 2016.  
 
Styret tek sikte på å arbeide vidare med revisjon av handlingsprogram for valperioden med 
utgangspunkt i vedlegg 2 i etterkant av dette hausten 2016. 
 
Ein føreset at Næringsforumet blir aktivert i samband med opprustinga av Regionrådet. 
Dagleg leiar og rådmannsgruppa blir bedt om å konkretisere dette. 
 

 

PS 54/16 Årsmelding Setesdal regionråd 2015 
Tilråding: 
Styret godkjenner årsmeldinga. Dagleg leiar får fullmakt til å sluttføre publikumsversjon som 
skissert. 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Innspel til planen vart notert i møtet og vil bli innarbeidd i dokumentet. 
 
Tilrådinga vert samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner årsmeldinga og dagleg leiar får fullmakt til å sluttføre publikumsversjon som 
skissert. 

 
 

PS 55/16 Rekneskap Setesdal regionråd 2015 
Tilråding: 
Styret godkjenner rekneskapen som framlagt.   
 
Rekneskapsmessig overskot i driftsrekneskapen er på kr 28.500,-.  Styret føreslær at overskotet vert 
sett av til disposisjonsfond.  Udekka underskot i investeringsrekneskap, kr. 3.659, blir førelege dekka 
for disposisjonsfond. 
 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Dagleg leiar orienterte i saka. Føreord frå styreleiar og vedlegg vedrørande løyvingar og 
disponeringar vart delt ut i møtet. 
Revisorberetningen mangla i utsendinga – vert vedlagt til representantskapet. 
 
Tilrådinga vert samrøystes vedteke. 
 
 
Vedtak: 
Rekneskapsmessig overskot i driftsrekneskapen er på kr 28.500,-.  Styret føreslær at overskotet vert 
sett av til disposisjonsfond.  Udekka underskot i investeringsrekneskap, kr. 3.659, blir førelege dekka 
for disposisjonsfond. 

 
 

PS 56/16 Søknad om støtte til etablering av ambulansestasjon mv 
Tilråding: 
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Styret løyver kr. 200.000,- som investeringsstøtte til Valle Ambulanse AS. Løyvinga blir ytt frå 
regionalt næringsfond på vanlege vilkår. 
 
Styreleiar/ dagleg leiar får fullmakt til å løyve tilsvarande beløp til Respoz AS til som 
investeringsstøtte /bidrag til inndekking av kapitalkostnader. 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Signe Sollien Haugå ber styret om å vurdere hennes habilitet då ho er venninne med kona til ein av 
aktørane i Byglandssaka. 
Signe Sollien Haugå vert samrøystes funne gild i saka. 
 
Knut Hagen ber styret om å vurdere hans habilitet då han arbeider for Nomeland Anlegg som har 
jobba med tilbod i høve aktøren. 
Knut Hagen vart samrøystes funne ugild til å handsame saka. 
 
TIlrlådinga vert samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Styret løyver kr. 200.000,- som investeringsstøtte til Valle Ambulanse AS. Løyvinga blir ytt frå 
regionalt næringsfond på vanlege vilkår. 
 
Styreleiar/ dagleg leiar får fullmakt til å løyve tilsvarande beløp til Respoz AS til som 
investeringsstøtte /bidrag til inndekking av kapitalkostnader. 

 
 

PS 57/16 Fullmakt til deltaking på generalforsamling L/L Setesdal Bilruter 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Framlegg frå styret: 
Kay Jeiskelid får fullmakt til å deltake på generalforsamling for  L/L Setesdal Bilruter på vegne av 
Setesdal Regionråd. 
 
Framlegget vart samrøystes vedteke. 
 
 
Vedtak: 
Kay Jeiskelid får fullmakt til å deltake på generalforsamling for  L/L Setesdal Bilruter på vegne av 
Setesdal Regionråd. 

 
 

PS 58/16 Evjeklinikken 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016  

Handsaming: 
Styret drøfta spørsmål vedrørande styresamansetning i driftsselskapet og godkjente ev deltaking i 
eigarselskapet.  
Framlegg frå styret: Bjørn Ropstad får fullmakt til å deltake på generalforsamling for Evjeklinikken på 
vegne av Setesdal Regionråd. 
Framlegget vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Bjørn Ropstad får fullmakt til å deltake på generalforsamling for Evjeklinikken på vegne av Setesdal 
Regionråd. 
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PS�61/16�Styreleiar�orienterar

PS�62/16�Dagleg�leiar�orienterar

PS�63/16�Leiar�rådmannsutvalet�orienterar

PS�64/16�Fylkeskommunen�orienterar
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PS�65/16�Referatsaker



 

Figur 1  Foto: Marit Simonstad Kvaale  for Setesdal regionråd 

 

 

SETESDAL «ÅHOI»  - UNGDOMSSATSING 
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BAKGRUNN: 

Setesdal er eit dalføre med 4 små kommunar – med tilsaman 6800 innbyggjarar på snaue 20 mil. 

Setesdal er rik på naturressursar – men har som mange fjell- dalbygder opplevd at det er ei utfordring å halde 

på ungdomen og få til både tilbakeflytting og tilflytting av yngre folk.  

Setesdal regionråd arbeider for regional utvikling og med felles tiltak og utfordringar for kommunane, og tek 

gjerne operativt ansvar for prosjekt og utviklingsarbeid.  Vi har eigen utviklingsplan Setesdal 2020 som er vårt 

partnarskapsdokument med Aust-Agder fylkeskommune – og dette gir føringar for strategiske satsingar.   

Visjonen er at Setesdal skal vere ein attraktiv region å bu i, gjeste og drive næringsverksemd i .   

Til dette har vi knytt målsettingar relatert til m.a.: 

 Attraktiv region:  

o Folketalsvekst og rekruttering 

o Identitet og omdømebygging 

o Mobilisering av innbyggjarar og hyttefolk 

o Bulyst  

o Synlege i samfunnsdebatten 

 Moderne infrastruktur 

 Dynamisk og lønsamt næringsliv  

 Kunnskapsbasert vekst og nyskaping 

 Gode kommunale tenester   

Hovudutfordringa i Setesdal er å trekkje til seg og halde fast på busetnad og næringsliv. Småsamfunna er 

kjenslevare for å hald tenesttilbod over kritisk grense. Styrkt attraksjonskraft er viktig for å sikre positiv 

folketalsutvikling.  

Vi har gjennom ulike rapportar og forskingsarbeid sett på kva motiv både dei som flytter til og dei som flytt frå 

oppgir – og kva utfordringar regionen samla har gjennom eiga regionanalyse som peiker på utfordringane og 

moglegheitene som ligg i stadlege ressursar og dominerande næringar, men og avstandsulemper og demografi.  

Vi har og sett nærare på næringslivet med eigen næringsanalyse.  Vi har og nyleg fått utarbeidd ei effektanalyse 

på næringsarbeidet og bruken av virkemiddel i Setesdal og i Aust-Agder.  

Utviklingsplanen «Setesdal 2020» og nemnte rapportar finn ein her: 

  http://www.setesdal.no/andre-rapportar-og-utgreiingar.310901.no.html 

Dokumenta syner påreknelege forskyvingar frå primærnæringar og produksjonsverksemder til meir handel, 

service og tenesteyting – og at ein for å få vekst trengs ny og relevant kompetanse i høve framveksande og nye 

næringar. – Og at vi har eit unytta potensial i høve nyskaping samanlikna med andre område. 

Utviklingsplanen Setesdal 2020 syner både våre fortrinn og kor ein ser dei viktigaste utviklingsområda, t.d. 

rundt reiseliv, hyttebygging, opplevingsnæringar, energi – og gjennom kunnskapsbasert vekst med rot i det 

stadlege og gjerne å kople eksterne miljø med lokale føremonnar og ressursar/næringar – gjennom styrkt FOU-

aktivitet.   

Det er lett å sjå føre seg at ei ungdom og entreprenørskapssatsing raskt vil forløyse ny verdiskaping t.d. innafor 

reiseliv og besøksnæringane, innafor natur, kultur , mat og foredling, landbruk med jakt og fiske osb – men og 

innafor å ta i bruk ny teknologi i eksisterande verksemder og bransjer – t.d i høve vassdrag, energi, 
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trebearbeiding. Ikkje minst ser ein at musikk og kulturarv i moderne uttrykk gir mange nye utøvarar og som er 

nyskapande.  

I eit landsdelsbilete er Setesdal både ferie og fritidsdestinasjon og rekreasjonsområde for heile Sørlandet –men 

potensial for utvikling av opplevingsnæringane. Det er her dei store nasjonale verneområda ligg med m.a. 

Setesdal vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde – samt nokre av dei største energiproduksjonsanlegga i 

landsdelen. Teknologi, infrastruktur, natur- og realfag er såleis aktuelle og vel representerte og ein ser og at det 

vil vere potensial i knoppskyting og innovasjon knytt til kompetansemiljø og ressurspersonar i regionen – t.d. 

innafor fornybar energi. 

Regionrådet har og god støtte i Aust-Agder Fylkeskommune – gjennom årleg støtte. Partnarskapet er forankra i 

tilslutningsvedtak til utviklingsplanen «Setesdal 2020» frå både fylkesting og kommunestyra i dei 4 

kommunane.  

I tillegg syner ein til felles plan for Agderfylka; Regionplan Agder 2020: http://www.regionplanagder.no/ som og 

legg opp til verdiskaping bygd på kunnskap – og fokus på gründerskap m.v.  Regionplanen har og konkretisert 

ein temaplan innafor berekraftig verdiskaping, næring og innovasjon (VINN-planen).  Entreprenørskap, 

næringsutvikling og nyskaping er eit av fem hovudtema i denne planen. Planen nedfeller og at det er eit mål for 

landsdelen å få auka entreprenørkunnskap i landsdelen – og peiker på at entreprenørskapsundervisinga må 

styrkast i heile utdanningsløpet. Og gjerne da i samspel med «Ungt entreprenørskap» i skulen. Utdanning og 

entreprenørskap er difor gjennomgåande tema i palnen.  
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UNGDOMSSATSING – SETESDAL OHOI – OPPSTART 2015 

I 2015 sette styret i Setesdal regionråd av middel til ei ungdomssatsing – i første omgang som del av likestilling-

inkluderings og mangfaldssatsinga i fylket – men så og som eige ungdomsprosjekt i Setesdal.  

Arbeidet starta med å vårt temaval for Setesdalsmøtet under Arendalsuka 2015. 
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Møtet vart lagt opp som paneldebatt først med unge / ungevaksne frå Setesdal i møte med regionale og 

nasjonale ungdomspolitikarar – og sidan med eit ordskifte med «dei etablerte» politikarane som respons på 

ungdomsdebatten.  

Alle innspel vart samanstilt i notat. I etterkant vart det lagt fram styresak  - der ein tilrådde at dette blir eit 

viktig satsingsområde  då tilflytting og ungdomsdeltaking blir kritisk suksessfaktor for vekst og utvikling 

framover.  Styret slutta seg til dette. 

 

KONTURANE AV FOKUSOMRÅDE I  VÅRT PROSJEKT 

Prosjektskissa tek utgangspunkt i erkjenninga at får å få noko til må dei unge både få makt og påverknad i høve 

kva form og måte ein skal arbeide med dei tiltaka dei meiner er viktige. 

I oppsummeringa frå ungdomspanelet samla ein opp til nokre aktuelle tiltak/ fokusområde som: 

 Felles småbruksprosjekt og  eigen «landlivsmentor» 

 Felles ungdomsråd -  «ung makt» 

 Rausheit og toleranse-trivselstiltak – haldningsskapande arbeid 

 Ungdomsmillion – såkorn – og ressursar til dei gode initiativa og ideane 

 Arbeidsplassar – nye næringar – vekstnæringar 

 Setesdalskonferanse med same tema/fokus 

 Ungdomskonferanse / - festival 

Styret slutta seg og til at «ungdomspanelet» som var med på Arendalsuka – blir førespurt som kjernegruppe i 

organisering og konkretisering av vår ungdomssatsing. 

Utlysinga av fjellregionssatsinga treff mykje av det som har kome opp i ulike drøftingar her og i etterkant – 

både når det gjeld kopling mellom næringsliv og relevante utdanningstilbod til arbeidsmarknad / rekruttering 

og ikkje minst gründerskap. Vi har pt gründerkonkurranse gåande med tema berekraft og fornying. Kåringa finn 

stad under Setesdalskonferansen i april –  Konferansen har ditto fokus på drivkraft og gründerskap og unge – 

Der vi og har søkt å sette fokus på dei unge etablerarane i Regionen i programkomiteen  så vel som i årets 

program. Sjå: http://www.setesdalskonferansen.no/program.html 

I innspel til Regionrådet sitt arbeid er det i vår og framkome forventingar til meir satsing i retning «Ungt 

Entreprenørskap»,  lærlingsatsing – og tiltak for å leggje til rette for meir interaksjon mellom ulike liner innafor 

vidaregåande skule og lokalt næringsliv. 

 

FORANKRING AV SØKNADEN 

Aust-Agder fylkeskommune har oppmoda Regionrådet om å søke – og bistått i høve søknadsutvikling. 

Denne søknaden er forankra i styrevedtak 18.mars 2016.  
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KVIFOR SKAL PROSJEKTET GJENNOMFØRAST? 

Setesdal er i nærheita av  kritisk grense  i høve folketalsutvikling og demografiske utfordringar og levande 

lokalsamfunn i alle delar av regionen – med press på skulestruktur og tenestetilbod grunna låge barnetal. 

Vi har vidaregåande skuler med lineval innafor naturbruk, sal- og service, design og handverk, tømrar, helse og 

sosialfag og allmennfag. I tillegg er det folkehøgskule. Vi har pt. nesten ikkje fråfall i vidaregåande skule – og dei 

som vel fagutdanning blir rekruttert inn i eksisterande verksemder – medan dei som tek høgare utdanning i 

mindre grad kjem tilbake/ finn relevant arbeid. – Samstundes ser ein at det i dag er liten kontakt mellom 

utdanning og arbeidsliv her – og at auka kontakt venteleg både vil kunne styrke medvit og id tilfang på kva som 

kan vere relevante utdanningsval for å gå inn i verdiskapingskjeda på ulike trinn framover. 

Det vi ønskjer oss  - og treng mest no - er fleire unge med kraft til å skape både eigne arbeidsplassar, og å ta del 

i å fornye og vidareutvikle offentlege og private verksemder og slik vere med å prege, ta del i og gi ny giv i 

lokalsamfunna. - Dette kan og vere ein god måte og aktiv tilrettelegging for spennande generasjonsskifta 

framover.  

Setesdal er eit aktivum for landsdelen med naturgjevne føresetnader og ressursar – både innafor kraft og 

energi, innafor reiseliv og ikkje minst innafor kulturnæring – og bering og landbruk. Setesdal vesthei 

Ryfylkeheiane landskapsvernområde og vassdraget Otra med sidevassdrag er og viktige i høve både 

aktiveringar og vern gjennom bruk- fokus framover.  Både heiane og vassdraga er omfatta av nasjonale 

restriksjonar og planverk – medan ein i randområda omfatta av «Heieplanen» har opna for brukssoner og 

handlingsrom for ny næring. Kor vidt yngre folk vil fokusere nyskaping og fornying gjennom verksemder og 

stadutvikling i og rundt kommunesentra eller om utmark og opplevings- aktivitetsfokuset vil føre til utvikling på 

andre område er noko av det ein vil sjå dersom prosjektet kjem i gong. 

Prosjektet skal: 

 Introdusere, motivere og mobilisere yngre folk til å ta del i samfunns- og næringsutviklinga 

 skape fundament og regionalt nettverk/arenaer for  kreativitet og fornying 

 kople eksterne kompetansemiljø og lokale ressurspersonar /grupper for gjennomføring av tiltak. 

 Bringe nye impulsar og medverke til at det blir skapt aktivitetar som appellerer til fleire og yngre  

 Vekke heimkjensle,  lyst og tru på å skape og bu i Setesdal framover. 

MÅL – ØNSKJA RESULTAT: 

• Vitalisering – auka attraktivitet – gjennom spenstige tiltak definert av målgruppa sjølv. 

• Optimisme – og pågang av yngre folk som vil bu i Setesdal  

• Omdømebygging – styrkt attraktivitet gjennom merksemd på nye grep og publisering av 

undervegsrapportar og milepelar/ resultat undervegs i prosjektet – som kan vekke interesse eksternt 

og stoltheit og ny drivkraft internt. 

• Fornying av næringsutviklingsarbeidet innretta mot unge – i alderen 16 - 35 

• «Forsøksmentalitet»  - gi makt og ressursar til ei prosjektorganisering  - gjerne med følgjeforsking attåt  

• Forløyse «skaparlyst» og gründerskap med utgangpunkt i naturgjevne moglegheiter og  lokalt tilfang. 

Øyremerke «såkornsmilllion» t.d. til gjennomføring av konkurransar, såkorn-ordning for ungt 

berekraftig gründerskap, risiko-medfinansiering for etablerte verksemder som skaper rom for fornying 

med å invitere yngre med annan kompetanse inn for å skape nye produkt/tenester – 

marknadsmoglegheiter.  

• Nytte utdanningsinstitusjonane meir aktivt i opplæring av relevant arbeidskraft/ praksis- læreplasser 

• Ressursar til å prøve ut koplingar og rekruttering/opplæring – knoppskyting i og kring eksisterande 

verksemder 
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RESULTAT/ EFFEKTMÅL:  

Vitalisering – auka attraktivitet – gjennom spenstige tiltak definert av målgruppa sjølv/ synleggjere desse 

1. Optimisme – og pågang av yngre folk som vil bu i Setesdal  

a. Kartlegge / finne interessentar  - aktuell kompetanse og relevant tilrettelegging/kopling 

internt i regionen 

b. Min 10 «dokumenterte» tilflyttingar pr år relatert til prosjektaktiviteter eller med 

«landslivsmentor»-funksjon frå prosjektet. 

c. Omdømebygging – styrkt attraktivitet gjennom merksemd på nye grep og publisering av 

undervegsrapportar og milepelar/ resultat undervegs i prosjektet – som kan vekke interesse 

eksternt og stoltheit og ny drivkraft internt. 

d. Minst 6 årlege «gladsaker» publisert – om tilflytting / livsstilsvelgjarar/ nye verksemder/ ungt 

gründerskap 

2. Fornying av næringsutviklingsarbeidet innretta mot unge – i alderen 16 – 35 

a. Dialogbasert utviklingsarbeid – minst 8 case fordelt i heile regionen i løpet av 

prosjektperioden 

3. «Forsøksmentalitet»  - gi makt og ressursar til ei prosjektorganisering - gjerne med følgjeforsking attåt. 

Utvikling og utprøving av nye arbeidsformer og bruk av ressursar innretta mot 

a. Ungdomsskulenivå  

b. Vidaregåandeskulenivå  

c. Ung vaksen / i etableringsfase og med relevant kompetanse til lokal arbeidsmarknad /til eigen 

jobbskaping.  

d. Ungt entreprenørskap og andre tiltak med forsterka samhandling mellom skule og arbeidsliv 

innafor reiseliv og besøksnæringane, natur, kultur , mat og foredling, landbruk med jakt og 

fiske osb – men og med å ta i bruk og utvikle teknologi i eksisterande verksemder og bransjar 

– t.d i høve vassdrag, energi, trebearbeiding. 

i. minst etablering av 10 nye elevbedrifter  

 

4. Forløyse «skaparlyst» og gründerskap med utgangpunkt i naturgjevne moglegheiter og  lokalt tilfang.   

a. Avsette «såkornsmilllion» t.d. til gjennomføring av konkurransar, såkorn-ordning for ungt 

berekraftig gründerskap, risiko-medfinansiering for etablerte verksemder som skaper rom for 

fornying med å invitere yngre med annan kompetanse inn for å skape nye produkt/tenester – 

marknadsmoglegheiter. «Såkornsmillionen» må vere så stor at det er motiv og ressursar til å 

skape ny giv på noko dei unge (styringsgruppa) meiner er interessant. 

i. Presentasjon av 25 idear til nye produkt/ tenester / kommersielle løysingar  

ii. Konkretisere min 5 nye kommersielle/berekraftige konsept pr år 

iii. 10 nye etableringar/verksemder i prosjektperioden  

 

b. Konkretisering av tiltak, hovudprioritering og fordeling av ressursar  

 

5. Etablering av samhandling med FOU / relevante kompetansemiljø / næringsverksemder for min 4 case 

pr år. 

a. Konkretisere oppfølging/ effektvurderingsopplegg tilpassa ulike case – rapportering/resultat/ 

røynsler - publisering undervegs. 

b. Ressursar til å prøve ut koplingar og rekruttering/opplæring – knoppskyting i og kring 

eksisterande verksemder / Nytte utdanningsinstitusjonane 

i. Lærlingauke – privat sektor; + 5 pr år utover dagens nivå 

ii. Trainee i offentleg/ privat sektor;  2 pr år 

iii. Feltstudier / prakisplass / studentoppgåver i lokale verksemder :  4 pr år 
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c. Bistå små- og mellomstore verksemder med kurs / rettleiing – fagrelatert – studentoppgåver 

osb 

d. Knyte relasjonar mellom ulike bransjar og fagdisiplinar ved UIA /forskingsinstitusjonar osb.  – 

og til ei kvar tid tilby minst 5-10 attraktive bachelor og masteroppgaver i regionen   

 

6. Eigarskap / heimkjensle – ung makt – regional samhandling over kommunegrensene 

a. Etablere prosjektorganisasjon med unge i føringa.  

b. Ressursar til gjennomføre arrangement som ungdomsting/-festival eller anna. 

c. Vurdere etablering av felles ungdomsråd  

PROSJEKTGJENNOMFØRING 

Setesdal regionråd vil stå som prosjekteigar- med dagleg leiar som prosjektansvarleg. 

 «Ungdomspanelet» frå Arendalsuka vil bli førespurt om å vere prosjektgruppe/ interimstyre i første omgang – 

og om å oppnemne styringsgruppe med representativ breidde både i alder og geografi osb.  

Ein ser føre seg ein workshop i oppstarten av prosjektet der ein arbeider vidare med prosjektplanen – og tiltaka 

og prioritering av ramme/ ressursar osb.  Styringsgruppa må konkretisere framlegg til mandat og tiltak, og 

vurdere om det skal tilsetjast ein prosjektleiar  -ev om ein vil forvalte ressursane til operative tiltak og meir 

tenestekjøp til ulike prosjektaktiviteter.  

NB. I og med at ein ønskjer å sete ungdommane i førarsetet og at dei sjølv skal definere og ta regi– må ein og ta 

høgde for at målsettingane kan bli endra og at vektinga på ulike innsatsområde vil bli endra i det prosjektet 

kjem i gong.  

Både tidlegare fylkesordførar/ordførar i Valle kommune, Bjørgulv Sverdrup Lund – og leiar av Kulturkomiteen 

på Stortinget, Svein Harberg, har vist ekstra interesse for prosjektet og tilbydd å vere med i oppstartssamling 

for hovudprosjektet.  

Styret i Regionrådet har prioritert løyving til Ungdomssatsing i 2015 og 2016 – og signalisert positivt til 

rådgjevarinitiativ i høve tettare kopling av utdanning og arbeidsliv i 2016. Desse vil ein kunne også kunne trekke 

veksel på prosjektgjennomføringa. 

Styringsgruppa vil truleg ha nytte av inspiratorar og studietur/impulsar frå andre område- og må tidleg ta 

stilling til korleis dei vil arbeide og forme prosjektet.  

Dagleg leiar vil bistå prosjektet med prosess-rettleiing/prosjektkompetanse i oppstart –dersom det er behov for 

det. 

Ein ser og føre seg at det blir etablert ei referansegruppe med 1.line av næringsmedarbeidarar frå Kommunane, 

rådgjevarar frå ungdomsskule/vidaregåande skule, fylkeskommunen  - ungdomsmedarbeidarar osb. 

Regionrådet vil parallelt søke midlar til å kople inn FOU-miljø gjennom Forskingsfond og regionale ordningar. 

Dersom prosjektet finn at det er bransjespesifik satsing t.d.. innafor reiseliv/ opplevingsnæringar – kortreist 

mat/landbruk – eller t.d digitale næringar vil det vere naturleg både å kople lokale verksemder og regionale 

nettverk og kompetansemiljø og satsingar i Agder -  som USUS , Digin osb.  

Ein vil og etablere kontakt med Distriktssenteret for å sjå om dei naturleg kan ta del og bidra inn og i starten av 

prosjektet. 
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Prosjektet kan setjast i gang umiddelbart etter ev tilsegn om løyving. Regionrådet har avsett løyving på 

inneverande budsjettår – som delfinansiering. Ein ser og at dersom prosjektet kjem i gong må prosjektperioden 

gå ut 2017 – og at ein såleis tek høgde for med-finansiering og i 2017.  

Ein vil og søke annan lokal regional medfinansiering, ref budsjettet. 

 

 

 

Setesdal regionråd, 10. april 2016 

 

Signe Sollien Haugå 

dagleg leiar 
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FRAMDRIFT - MILEPELAR: 

Søknadsfrist: 10 april 2016   

Tilsegn: 10. mai 2016 

Oppstartssamling: ca 1. juni 2016 

Tiltak/ prosjektgjennomføring: 1. juni 2016 – 31.des. 2017. 

Rapportering / evaluering: 1. halvår 2018 

Formidling; fortløpande – med hovudvekt på 2017. 

Styringsgruppemøte  - månadleg 

Rapportering til prosjekteigar kvartalsvis 

Oppsummeringsrapport frå styringsgruppa med eigenevaluering/ tilråding og forslag til vidareføring/-utvikling 

og oppfølging neste 1-3 år 

 

 

BUDSJETT: 

• Prosjektleiing / drift       1,5 mill 

• Felles ungdomsråd -  «ung makt»      0,2 mill 

• Rausheit og toleranse-trivselstiltak – haldningsskapande arbeid  0,1 mill 

• Ungdomsgründer-millionen        1,0  mill. 

• Ungdomskonferanse / - festival      0,3 mill 

• Setesdalskonferanse med same tema/fokus    - 

        Felles småbruksprosjekt og  eigen «landlivsmentor»    -  

Sum          3,1 mill. 

 

FINANSIERING:  

Setesdal regionråd    300` 2016 og 500` i 2017 

Annan lokal/ regional medfinansiering  500` 

Fjellsatsinga KMD    1,8 mill.  samla 
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Fra: Ola.Idar.Lokken@oppland.org [mailto:Ola.Idar.Lokken@oppland.org] 
Sendt: 30. mai 2016 08:53
Til: silje@timbr.as; te@lgkp.no; olav@vtnu.no; post@vtnh.no; ole.aasaaren@regionkontoret.no; 
post@hallingdal-etablerersenter.no; Post - Regionrådet; oppland@ue.no; post@gudbrandsdalsmat.no; 
roger.lian@ostforsk.no; Ola.Sletten@nord-fron.kommune.no; post@radhusetvingelen.no; 
rune.jorgensen@hedmark.org; urda@nhage.com; roar.aksdal@me.com; 
eli.johanne.lundemo@skjaak.kommune.no; roar.aksdal@me.com; herefa@hotmail.com; post@ntu-as.no; 
post@gudbrandsdalsmat.no; mina.weydahl@outlook.com; oj@rondastak.no; Ove.Bjorlo@sfj.no; 
turistsjef@geilo.no; urda@nhage.com; hbrimi@hotmail.com; Jorand.Lunde@valdres.no; 
gunn.bratberg@ntfk.no; olaf@naturveiviser.no
Kopi: thrond.kjellevold@t-fk.no; rl@ostforsk.no; knut-arne.gurigard@hallingnett.no; 
Christian.hedlov.engh@innovasjonnorge.no; bente.bjerknes@bfk.no; dag.lislien@rollag.kommune.no; 
bente.ronning@miljodir.no; fmtembr@fylkesmannen.no; Monica.Eriksson@bfk.no; 
Steinar.Berthelsen@bfk.no; dag.ronning@hedmark.org; Leila.Ovreseth@oppland.org; 
Trond.Carlson@oppland.org
Emne: Fjellsatsinga 2016

Hei

Her kommer pressemeldingen fra OFK. Det er lagt vekt på den som fikk mest penger i vinklingen, nemlig 
Østlandsforskning, siden de også omfatter et større geografisk område og vil dermed ha størst 
dekningsområde i forhold til media. 
Vedlegget viser hvilke prosjekter som er tildelt midler og hvor mye det enkelte prosjektet får.

10 millioner til fjellet er slått opp som en nyhet i Nationen i dag med intervju av statsråden.

OFK sender ut pressemeldingen( oppdatert) til andre medier og legger ut nyheten på egne kanaler.

Som tidligere nevnt så sender vi ut tildelingsbrev og avslagsbrev fortløpende.

NB! Av erfaring så blir det en del reaksjoner på tildelingen. Dersom alle søkerne skal ringe meg i løpet av 
dagen, så er sannsynligheten stor for at jeg allerede er opptatt i telefonen når dere ringer 

Mvh

Ola Idar Løkken
Oppland Fylkeskommune

Ola.idar.lokken@oppland.org
61289295 - 91102012
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Fjellsatsinga 2016
Prosjektnavn Prosjekteier Søknadsbeløp Tilsagnsbeløp
Fjellgründer Lillehammer og Gudbr.dal kunnsk. park 481 100 480 000

Bedriftsnettverk for Bygningsvern Vest Telemark næringshage AS 1 000 000 1 000 000

Ungdom som ressurs for gründere i fjellregionen Hallingdal etablerersenter 750 000 750 000

"Åhoi" - Ung drivkraft Setesdal regionråd 1 800 000 1 800 000

Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap Østlandsforskning AS 2 000 000 2 000 000

Skåbu oppvekst Nord Fron kommune v/Skåbu oppvekst 449 330 450 000

Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap Regionrådet for Fjellregionen 1 600 000 1 600 000

Naturguide Skjåk, kommune, Norsk naturguideforbund, Turapp AS 1 000 000 1 000 000

Morgendagens lokalmat Buskerud næringshage 800 000 800 000

Ungdom som fornyelse av reiselivet i fjellområdene Norsk Turistutvikling 825 000 500 000

10 705 430 10 380 000
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Mulighetenes Oppland 

PRESSEMELDING 
 
          Fredag, 27. mai 2016 
 
 

To millioner til entreprenørskapskompetanse  
 
Østlandsforskning vil utvikle et klyngesamarbeid for entreprenørskapskompetanse hos ungdom. Nå 
får de midler fra Fjellsatsinga.  
 
Fjellsatsinga deler ut midler til verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene gjennom et program 
som er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). 
 

- Vi har fått inn 30 søknader. Dette er noen færre en tidligere år, men også forventet fordi vi i år 
hadde en mer spisset utlysning. Totalt er det søkt om nesten 40 millioner kroner. Søknadene var 
spredt fra Hedmark til Vestlandet og fra Trøndelag til agderfylkene, sier prosjektleder for 
Fjellsatsinga i Oppland fylkeskommune, Ola Idar Løkken. 

 
Østlandsforskning er en av ti prosjekteiere som har fått tildelt midler i år. De har tatt initiativ til å utvikle 
et klyngesamarbeid for fjellområdenes arbeid med entreprenørskapskompetanse hos ungdom. 
Søknaden er basert på et samarbeid mellom fire ulike geografiske fjellområder/regioner: Hallingdal, 
Vest-Telemark, Nord-Gudbrandsdal og Fjellregionen (Nord-Østerdal/Sør-Trøndelag). 
 
Total er 10,3 millioner kroner delt ut i 2016 under temaet "Ungdom og entreprenørskap i 
fjellområdene". 
 

- I utlysningen for 2016 har vi vektlagt entreprenørskap. Nye ideer og andre måter å løse 
oppgaver og utfordringer på er viktig for å opprettholde og utvikle næringer i fjellområdene. I 
tillegg har vi hatt fokus på ungdom, sier Løkken. 

 
I tildeling av midlene var det visse kriterier som måtte være oppfylt. 
 

- Om ikke søkerne måtte være en ungdom, så måtte søknadene omhandle entreprenørskap der 
ungdom er involvert, eller at det er fokus på ungdom i prosjektene.  I tillegg er det i vurderingen, 
som tidligere, lagt vekt på potensiale for verdiskapning og at det er muligheter for varig 
næringsutvikling, avslutter Løkken. 

 
 
 

 
Oversikt over alle prosjektene som har fått midler ligger vedlagt. 
 
For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder for Fjellsatsinga i Oppland fylkeskommune, Ola Idar 
Løkken på e-post ola.idar.lokken@oppland.org eller mobil 911 02 012. 
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HØYRINGSUTTALE - FORSLAG TIL REGIONAL PLANSTRATEGI 2016 - 2020

Til Fylkesutvalet sine tilleggspunkt:
Setesdal regionråd syner til tilleggspunkt frå fylkesutvalet . Ein har ikkje særskilde synspunkt i høve
desse utover at ein oppfattar at ein planhorisont heilt til 2050 synst vel langt fram i tid – men at det
som er viktigaste er frekvensen på rullering av planen og at ein då påser at nye og relevante tema blir
teke opp .

Til høringsdokument del1:
Ein har syn for at regionale planer i hovudsak er innretta i høve ulike tema.

Men kunnskapsgrunnlaget syner og at en står vi overfor utfordringar i høve å sikre berekraftig og
robust samfunns utvikling i «flankane» / distrikta i Agder - U tfordringane er truleg størst i kommunane
som har avgrensa arbeidsmarknad innafor akseptabel pendlingsavstand til Agderbyen/ - beltet .

Våre utfordringar er også både å ta vare på o g byggje på det ein har – og samstundes vere offensive
og innovative i høve moglegheiter som ligg i viktige næringar og stadlege naturressursar, og å
medverke til samhandling med resten av landsdelen - for å optimalisere og aktivere det potensialet
Setesdal har inn i ei heilskapleg landsdelsutvikling.

I samband med kommunestrukturutgreiingar kan ein tolke at kommunane i Setesdal er urolege for ei
ev «mikro - sentralisering» internt til regionsenter som over tid kan gjere det enda meir krevjande å ta
vare på og vidareutvikle eksisterande busettingsmønster med fungerande tenester, tettstader og
næringsliv lokalt.

Ein er merksam på demografiske utfordringar – og ikkje minst moglegheiter som ligg i
arbeidsinnvandring og integrering . V i ser og trong for n ye næringar og å t iltrekke yngre tilflyttarar .
Dette tek vi no på alvor gjennom å etabler e ei ungdomssatsing med fokus på entreprenørskap – med
støtte frå Kommunal og moderniseringsdepartementet.

« Flankane » i Agder har mykje ressursar , ulikskap og særle ge moglegheiter og utfordringar . Vi ser det
som veldig ønskjeleg med eit t ydleg Agder løft for å førebyggj e stagnasjon og utløyse balansert vekst
og utvikling i alle delar av Agder – slik at vi held fram med å vere aktivum for landsdelen.
På line med Listerrådet – ser ein trong for rullering av det regionale partna rskapsdokumentet mellom
Setesdal og F ylkeskommunen - «Regional utviklingsplan Setesdal 2020 » i planperioden.

Sjå adresseliste

2016/4 - 5 Signe Sollien Haugå
ssh@setesdal.no

31.05.2016
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Vi føreslær at ein drøfter om planstrategien bør ta dette opp som ein eigen temaplan eller eit 
gjennomgåande tema i dei ulike planane  
 - Korleis sikre at heile Agder blir nådd og at regional forsterking og differensiering?  
-  Korleis utvikle t.d. ein heilskapleg og samstundes målretta politikk med satsingar relatert til viktige 
bransjar/ressursområde i dei ulike regionane -  for å utløyse samla potensiale og sikre balansert og 
berekraftig utvikling i alle kommune-regionane over tid? 
 
Til høyringsdokumentet del 2: 
Til kunnskapsgrunnlaget saknar ein større fokus på naturressursane som dei verneområde, og andre 
naturområde er i høve rekreasjons og fritidsområde og som reisemål.  
 
Ein ønskjer og at den eigenarta kulturarven i Setesdal – både materiell og materiell - blir trekt fram, og  
prioritert opp i bolken om kulturminnevern (10.3) 
 
 
Med helsing 
Setesdal Regionråd 

Jon Rolf Næss    
Styreleiar     Signe Sollien Haugå 

dagleg leiar 
 
 
Adresseliste: 
Aust-Agder fylkeskommune    
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Regionalt politiråd – Setesdal 2016

Dato: 27. april 2016
Stad: Tinghuset, Kristiansand
Deltakarar: sjå siste side.
Møteleiar: Jon Rolf Næss

Føremål med politiråda – Kirsten Lindeberg
Samarbeid med kommunane er viktig m.a . i høve:

Kriminalitetsførebygging
Samordning og koordinering lokalt
Redning og beredskap

Nærpolitireformen og prioriterte områder i 2016 er m.a. ;
tenesteproduksjon, sty r kt etterforsking og god handtering av migrasjonssituasjonen.

Handlingsromet er redus ert sjølv med auka driftsrammer.

N y organisering og nye arbeidsfo r m er m.a. ved bruk av ny teknologi og politarbeid på staden.

Etterforskingsløft, tenesteei ningsstruktur – ny gjennomgang starter.

Ny operasjonssentral – samlokalisering - vedteke .

V ed . S pørsmål om r sivile oppgåver knytt til lensmannskontora?
- Vil bli drøfta og førande for tal lensmannskontor i framtidig struktur.
- Forventer meir avklåring innan fylkesmannsmøtet i mai.
- Enkelte typer s kjøn er p.t. teke ut , naturskade held fram ut året .
- Sivil rettspleie er ute til høyring p.t. – kan få konsekvens tilsvarande.

Beredskap – samarbeid med kommunane – Rune Lindtveit
Beredskapsleiar har m.a. a nsvar for planleggi ng vedr uventa større ulykker, hendingar og
krisehandtering.

Har primærkontakt via Fylkesmannen til kommunane.

Under streka tydinga av rask og koordinert kommunikasjon mellom ulike redningseiningar, lokalt
politi og kommuneleiing – og at gjerne lokalt politi er del av kriseleiinga.
Media trykk; viktig m ed avklåra kommunikasjonsansvar – og kven som «eig hendi nga».

Pågåande livstrugande vald (P L IVO) – prioriterer opplæring/øvingar t.d. i høve skulehendingar
og terrortiltak – samtrenging politi, helse og brann no er opplevd som særleg nyttig .
Plivo - arbeidet er t odelt ; operativt og førebyggjande. Ny rettleiar delt ut i møtet.

Øvingsutvalet i Agder : planlegg og gjennomfører årleg øvi ng med fleire etater – vekselvis i Aust -
og Vest - Agder.
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Kommentarer/ spørsmål: 

 God røynsle med øving/kompetanse frå brannmannskap – nytte i rashending i Valle 
 Spørsmål ved ekstremver og hyppigheit i varsling / alvorsgrad –naturhendingar. 
 Lokal beredskap – redningsgrupper og utstyr til å handle raskt lokalt i distrikta skil seg 

frå overraskande føre/kaos på kysten. 
 
 
Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme:  
Omar Sadiq Interkommunal forebyggingsrådgive og Rose A B Olsen - førebyggjande 
koordinator i Politiet orienterte. 
 
Intro om Plattform: 
Samhandling via SLTkoordinatorar. Rapportering til rådmannsutval Regionplan Agder. 
Mål; at alle skal føle seg inkludert i sitt lokalsamfunn.  
Tilnærming; kort veg til rett hjelp. Stikkord – samhandling og arbeid på tvers.  
 
Det vil bli laga ein felles plan for Sørlandet som kommunane kan vere med i  - ev lage eigne 
planer.  
 
Prosjektet skal både etablere og koordinere fagmiljø, utvikle og anvende ny kunnskap.  
Tone Lise Avdal (SLT Bykle/Valle) representerar Setesdal inn i prosjektet. 
 
Samlokalisering på arkivet   - opning tentativt juni 2016.04.27  
 
Litt utdjuping av bakteppet, radikalisering og valdleg ekstremisme, og religøse tilnærminger som 
bryt med mangfaldssamfunnet ein ønskjer å byggje opp om.  
 
Intro frå politiet sin førebyggjande koordinator 
Om samfunnsutviklinga  og samfunnsoppgåva – og at det er viktig med 1.line sit med kunnskap 
til å fange opp symptom. Samfunnsutfordringar og sum av faktorar som kan påvirke oppslutnad 
om ekstremisme og føre til auka radikalisering.  
 
Tidlig innsats – koordingering og handling – utan hindring av tausheitsplikt – vil bli arbeidd vidare 
med framover.  
 
Tilnærming til arbeidet; ope – endringsorientert – og dynamisk . 
 
3 årlege møte i kontaktforum Agder. 
 
Spørsmål/ innspel/kommentarar: 

 Viktig tema – mangfold – dialogarbeid ute i kommunane   
 Korleis treff ein målgruppa – dei som blir definerte i  «utanforskap»  
 Polarisering  - flyktingar – og sum av faktorar -  førebygging 
 Landeskogen  - Aktive fredsreiser – lang tids opparbeidd kompetanse / egna arena for 

dialogarbeid/ og prosjektaktivteter/arrangement. 

 Språkutfordring – opplæring viktig for kvardagsintegrering. 
 Fylkeskommunen har meldt seg i høve samarbeid knytt til vidaregåande skule og mottak 

inn i radikalliseringsprosjektet. 
 
Oppsummering: 

 Brei interesse frå kommunane til å følgje prosjektet framover. 
 Positivt å kome med innspel og ønskje frå kommunane også framover. 
 Koordinatorane tek gjerne i mot  invitasjon til lokal deltaking i møte osv. 
 Regionrådet drøftar deltaking i felles plan og aktiv kommunedeltaking. 

 
Regionale utviklingstrekk og problemstillingar for oppfølging framover 
Torgeir Winsnes orienterte om fokusområder pt.: 

 Asyl og migrasjonsrelatert 
 Kriminalitet på nett  
 Arbeidsmarknadskriminalitet – kan undergrave lokalt næringsliv   
 Menneskehandel og sosial dumping 
 Vald i nære relasjonar 
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Evaluering av referatpunkt – frå førre møte 
 
Sigurd Langeid orienterte om status i høve oppfølgingspunkt frå 2015: 

 Responstid – oppfølging – bemanningstilpassing – veldig gode erfaringer. 
 Motorferdsel – etterprøvbare løyve – ønskja medverknad i løyvegjevinga – ikkje blitt 

kontakta av kommunane. 
 Narkotika-aksjon – Hovden – vellukka. Stor beslag / hasj – Evje. 
 Ungdomskriminalitet – fortsatt særs lite  
 Mottakssituasjon – lite utfordringar – og særs godt samarbeid / god drift. 
 SLT-koordinator Bygland – er på plass. 

 
 
Innmeldte saker: 
Luftambulanse – base Hovden.  
I år 26 oppdrag i påska. Stort behov – understøtter samla dekningsgrad i landsdelen. Oppdraget 
er ute på anbod – plitisk arbeid for framhald. 

 Ønskje om backing frå Politiet ut frå beredskapsomsyn inn i ulike kanaler. 
 
Barnevern – samhandling med politiet 
Prinsippdrøfting med utgangspunkt i lokal hending – Spørsmål om kva vurdering/omsyn som blir 
teke i høve pågripne og barn i slike saker, aksjonspunkt og samhandlinga mellom barnevern og 
politi. Ordskifte om utfordringar i høve handlingsplikt og teieplik, ulike kulturar , kulturforståing og  
kunnskap/kompetanse – mennesklege omsyn  vs makt – og fara for feilvurderingar. Tankar om 
alternative /aktulle måter å løyse oppdrag i småsamfunn som er gjennomsiktige og ivaretek 
individ/integritet – t.d. gjennom samtykke frå part. 
 
Semje om at dette er vansklege saker og at det er viktig med sterk kompetanse i båe etatane og 
at barnevernet bør vere aktive i høve samråding før slike aksjonar. 
 

 Førebuande drøfting mellom etatane er ønskjelege før koordinerte aksjoner.  
 

 Aktuelt forbetrings / oppfølgingsområde  mellom politi og lokale barnevern.  
 
Revisjon av politivedtekter  
Setesdal inviterer politiet til å vere representerte til interkommuanl gruppe som skal sjå på 
revisjon av politivedtektene. 

 Politiet melder tilbake til dagleg leiar. 
 
Anna:  
Ønskje om meir tid til å drøfte lokalt arbeid/ saker/  i neste møte. 
 
 
Møtereferent 
 
 
Signe Sollien Haugå 
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Møtedeltakarar:  
 
 
Kirsten Lindeberg  Politiet 
Rose A. B Olsen 
Torgeir Winsnes 
Rune Midtveit 
Tor Kasin 
Terje Stifoss 
Sigurd Langeid 
Dag Hovden 
 
Omar Sadiq   Plattform – interkommunal førebyggingsrådgjevar 
 
Jon Rolf Næss   Bykle kommune 
Kay Jeiskelid 
Tone Lise Avdal 
 
Steinar Kyrvestad  Valle kommune 
Knut Hagen 
Eivind Berg 
 
Aasmund Lauvdal  Bygland kommune 
Rune Larsson 
Vidar Frøysnes 
 
Bjørn Ropstad   Evje og Hornnes kommune 
Line Håberg Løvdal 
Jens Arild Johannessen 
Lars Reidar Vassland 
 
Oddmund Ljosland  Åseral kommune 
 
Jon- Olav Strand  Aust-Agder fylkeskommune 
 
Signe Sollien Haugå  Setedal regionråd 
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Agenda      

Rådmannsgruppen  

 
Dato/tid:  09.06.2016  kl. 14.30 – 15.45  
Møtested:  Arendal kulturhus, møterom 256- Eydehavn 
Møte innkalt av:  Tine Sundtoft 
Møtedeltakere:  Arild Eielsen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Svein Skisland, Tallak Hoslemo,  
  Ole Petter Skjævestad, Bjørn Kristian Pedersen, Hans S. Stusvik, Sten Albert Resænen, 

Vidar Torsø, Jan Inge Tungesvik, Ole Jørgen Etholm, Dagfinn Lauvsland, Signe Sollien 
Haugå, Svein Vangen, Kristian Råmundal, Ola Olsbu, Kenneth Andresen. 

Meldt forfall:  Trond Aslaksen 

 
 
Sak: 

 
Tema: 
 

 
Ansvar: 

 
18/16 
 

 
Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Forslag til vedtak: 
Godkjennes u.a. 
 

Tine Sundtoft 

 
19/16 
 
 

 
Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 03.03.16 
 
Vedlegg 1: referat fra møtet 03.03.16 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjennes u.a.  
 

Tine Sundtoft 

 
20/16 

 
 
 

 
Revisjon av strategisk notat Klima 

 
Merk: Vedlagt i eget dokument 
 
Presentasjon v/ Hans Fløystad  
 
Forslag til vedtak: 

 Rådmannsgruppen tar saken til orientering og ber om at saken følges opp i 
Sørlandsrådet. 

 Rådmannsgruppen foreslår at det settes ned en bredt sammensatt gruppe som 
jobber videre med oppfølgingen. 

 Rådmannsgruppen bidrar til å forankre strategisk notatet i kommuner, 
regionråd og fylkeskommuner. 
 

 
 

 
21/16 

 
Kommunikasjonsflyt og etablering av policy watch funksjon  
 
Presentasjon v/Inger N. Holen  
 
Vedlegg 3 
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Vedlegg 3 
 
Forslag til vedtak 
 

 Rådmannsgruppen tar saken til orientering  
 

 

 
22/16 
 

 
Referat og orienteringssaker 
 

 Referat/orientering fra møte i Sørlandsrådet og Sørlandstinget 

 Referat/orientering fra faggruppene 

 Regional planstrategi og Regionplan Agder 2020 

 Regionale virkemidler – se lenke 

 Sertifiseringsprosjektet 

 Strategi for grønne datasentre 

 Annet 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannsgruppen tar saken til orientering.  

 
 

 

 

23/16 
 
Neste møte: 6. september 
Forslag til saker 

 Handlingsprogram 2017- 2018  

 RUP Agder 2017 

 Region- og kommunereform 

 Regional planstrategi/rullering av Regionplan Agder 2020 

 Annet? 
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Vedlegg 1:  

Referat til godkjenning    

Rådmannsgruppen  

 
Dato/tid:  03.03.16  kl. 12.30 – 15.00  
Møtested:  Kristiansand: Hotell Norge  
Møteleder:   Arild Eielsen 
Sekretær:  Inger N. Holen 
Møtedeltakere:  Tine Sundtoft, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Svein Skisland, Tallak Hoslemo, Trond 

Aslaksen, Hans S. Stusvik, Vidar Torsø, Svein Skisland, Jan Inge Tungesvik, Ole Jørgen 
Etholm, Dagfinn Lauvsland, Kristian Råmundal, Ola Olsbu,  

Meldt forfall  Harald Danielsen, Signe S. Haugå, Svein vangen 

 
 
Saksnr: 

 
Tema: 
 

 
Ansvar: 

 
Sak 08/16 
 

 
Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Vedtak: 
Godkjent u.a. 
 

 

 
Sak 09/16 
 
 

 
Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 03.02.16 
 
Vedlegg 1:  

 
Vedtak: 
Godkjent u.a.  
 

 

 
Sak 10/16 

 
 

 
Evalueringsrapport for Agdermodellen og LIM-planen   
 

Presentasjon v/ Helle Mellingen 
 
Vedtak: 
Rådmannsgruppen tar presentasjonen til orientering. 
 

 

 
Sak 11/16 

 
 
 

 
Utkast strategi Grønne datalagringssentra på Agder 

 
Presentasjon v/ Trond S. Kristiansen og Ola Olsbu 
 
Vedtak: 
Rådmannsgruppen tar presentasjonen til orientering og ber om at saken følges 
opp i Sørlandsrådet 1.4. 

 

 
 

 
Sak 12/16 
 

 
Organisering av arbeidet i Sørlandsrådet 
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Vedtak: 

 Rådmannsgruppen slutter seg til notat om arbeidet i Sørlandsrådet.  

 Saken følges opp i Sørlandsrådet 1.4. 
 

 
Sak 13/16 
 

 
Status handlingsprogram 2015/2016 
 
Presentasjon v/ Inger N. Holen 
 
Forslag til vedtak: 

 Rådmannsgruppen tar saken til orientering 

 Rullering av handlingsprogram 2017- 2018 følges opp i møte 6. september  
 

 
 

 
Sak 14/16 
 

 
Status NTP 
 
Saken presenteres v/ Ola Olsbu 
 
Vedtak: 

 Rådmannsgruppa tar saken til orientering 

 Saken følges opp i Sørlandsrådet 1.4. 
 

 

Sak 15/16  
Orienteringer og referatsaker 

 Orienteringer fra regionrådene 

 Referat fra Sørlandsrådet: Vedlegg 5 

 Referatsaker fra faggruppene 

 Tine Sundtoft overtar lederfunksjon for Rådmannsgruppen fra neste møte 

 
Vedtak: 
Rådmannsgruppa tar saken til orientering 

 

 

 

Sak 16/16 
 
Neste møte: 
Saker og plassering 
 

 
 

 
Sak 17/16 
 

 
Eventuelt:  
Kim Høyer Holum presenterer muligheter for regional samordning av Brann- 
og Redningstjenesten 
 
Vedtak:  
Rådmannsgruppa slutter seg til at Kristiansandsregionen Brann og 
redningstjeneste (KBR)ved Knutepunktet tar et initiativ for å vurdere regional 
samordning av Brann og redningstjenesten for hele Agder.  
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Vedlegg 2 A til sak 20/16. Se også vedlagt dokument Strategisk notat. 

Mandat og sammensetting: Faggruppe klima  

Hovedmål  
Være en ressursgruppe for gjennomføring av klimamålene i Regionplan Agder 2020.  

Roller og oppgaver 
Faggruppe klima skal være en ressurs for å nå Regionplanens klimamål gjennom å: 
 
 Utarbeide forslag til satsningsområder på området klima 

 Ha oversikt over regionale klimatiltak 

 Være oppdatert på nasjonal/ internasjonal klimapolititikk 

o "Policy watch funksjon", overvåkingsfunksjon  

o Ha oversikt over aktuelle regionale, nasjonale og internasjonale utlysninger, prosjekt- og 

tiltaksmidler som lyses ut.  

 Bidra med å koordinere og styrke samarbeid omkring klimatiltak i regionen  

 Pådriver for at klimahensyn blir et grunnleggende premiss i plan- og utviklingsarbeid  

 Formidle  pågående arbeid og arrangement gjennom aktuelle kommunikasjonskanaler og vise til 

koblingen med regionplanens hovedmål   

 Utarbeide og rullerer strategisk notat som inngår i handlingsprogram for oppfølging av regionplanen 

Arrangere prosjektverksted  

 

Sammensetning:  
 Hans Fløystad: Aust-Agder fylkeskommune (leder) 

 Trond S. Kristiansen: Vest-Agder fylkeskommune 

 Kim Øvland:  Kristiansand kommune / Knutepunktet Sørlandet 

 Ragnhild Hammer:  Arendal kommune / Østre Agder regionråd 

 Geir Skjevrak:  Setesdal regionråd 

 Jørgen Tjørholm:  Lister regionråd 

 Ove Torland: Lindesnes regionråd 

 Torstein Thorsen Ekern Klimapartnere 

 UiA: oppnevnes 

 Andre nye aktører 

Arbeidsform og forankring  
Deltakerne i faggruppe klima forankrer arbeidet i egen virksomhet og rapporterer til Rådmannsgruppen 
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Vedlegg 3: sak 21/16 

Notat til rådmannsgruppen:   

Kommunikasjonsflyt og etablering av policy watch funksjon  

Bakgrunn 
Regionplanen er ikke et detaljert handlingsprogram, men først og fremst en prioritering av viktige mål. 

Regionplanen følges opp gjennom regionale og kommunale planer.  Tiltak prioriteres gjennom 

budsjettarbeid og  i økonomiplaner.  Arbeidet utføres gjennom ordinær drift, prioriterte tiltak og etablerte 

prosjekt.   

 

Muligheter og utfordringer 
Samhandling er et viktig suksesskriterium for å nå regionplanens hovedmål. Erfaringer viser at 
historiefortelling der regionen står samlet og påvirker nasjonale prioriteringer er viktig.   
Regionplanen har et bredt samfunnsperspektiv der ulike politikkområder sees i en større sammenheng. 

Gjennomføringen krever derfor tverrpolitisk, tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.   

 

Status 
Formidling av arbeidet skjer gjennom flere kanaler og formidlingsformer:  

 Nettside: http://regionplanagder.no/ som formidler arbeidet i regi av etablert regional 

samordningsstruktur for Agder. (vedlegg 1).   

 Nyhetsbrevet: http://regionplanagder.no/nyhetsbrev/ sendes ut ca. fire ganger i året. Nyhetsbrevet 

har i dag ca. 1600 abonnenter.  

 Det er etablert en egen facebook side for regionplan Agder  

https://www.facebook.com/regionplanagder/ 

 Logopolicy:  Standardisert avsenderprofil viser at dette er et arbeid som støttes opp av eller bidrar til 

å nå Regionens overordnende mål 

 Arbeidet formidles forøvrig gjennom ordinære kommunikasjonskanaler i begge fylkeskommunene, 

regionråd og kommuner.  

 Pressen inviteres til møtene og deltar i varierende grad 

Økte forventninger "Policy watch-funksjon", overvåkingsfunksjon 
Sørlandsrådet fattet i møtet 01.04.16, sak 17/16 punkt 2. at det skal etableres en Policy watch-funksjon. 

Formålet er å raskt identifisere/overvåke  nasjonale politiske signaler slik at Agder kan påvirke nasjonal 

politikk. Det utpekes en person som har ansvar knyttet til et eller flere departement. Fylkeskommunene 

sammen med Kristiansand og Arendal vil ha et hovedansvar for utpeke personer og iverksette ordningen. 

Policy watch funksjonen vil bidra til å forsterke sekretariatet. 

 

Forslag til vedtak 
 

Rådmannsgruppen tar saken til orientering. 
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Strategisk notat klima 2016-2020       
 

 

Utkast 31.mai 2016 

Bakgrunn 
 
De globale klimautfordringene er bedre dokumentert og mer alvorlige enn vi så for oss i 

2010. Regionplanens klimafokus er derfor minst like aktuelt. I Regionplan Agder 2020 
står bl.a. følgende om klima:  

I 2020 har Agder posisjonen som en internasjonalt ledende region for klimavennlig produksjon og 
distribusjon av fornybar energi. Dette skjer ved utbygging av ny fornybar energi og tilrettelegging 
for kraftutveksling som gir økt leveranse av miljøvennlig energi til kontinentet. Den 
eksportrettede industrien på Agder framstår som et globalt forbilde gjennom høy innovasjon når 
det gjelder klimavennlige produksjonsprosesser og effektiv energibruk. Klimahensyn er et 
overordnet krav i alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger. En stadig større andel av 
oppvarmingsbehovet dekkes av andre energibærere enn elektrisitet og fossilt brensel, og 
utslippene av klimagasser fra transportsektoren er redusert.  

 
Plantemaet er i Regionalplansammenheng fulgt opp gjennom etablering av egen faggruppe. 
Mandat og sammensetning i beskrevet i eget dokument.  

Utslipp av klimagasser i Agder 
 
Klimagassutslippene i  Agder har i perioden 2009-13 vært noenlunde stabilt på 1,7 mill 
tonn CO2-ekvivalenter (se figur 1 under).  
 
Figur 1: Utslipp av klimagasser fra Aust-Agder og Vest-Agder i perioden 2009-2013: 

 
 

Utslippene i Agder utgjør ca. 3 % av de norske utslippene. Fraværet av 
oljeproduksjon i landsdelen gjør av Agder isolert sett har lavere utslipp enn 
befolkningsmengden tilsier.  
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Figur 2: Utslipp av klimagasser i Agder 2013 fordelt på kilder:

 

 
Utslipp kjøretøy og motorredskap og fra industrien dominerer i Agder.   
 
For å vurdere Agders globale klimafotavtrykk må vi også ta i betraktning de varer 
og tjenester vi forbruker og produserer i landsdelen. Agders samlede innsats for 
reduksjon av klimagassutslipp kan derfor ikke bare måles i direkte klimautslipp, 
men også ta inn over seg hvordan virksomhet i Agder påvirker de smalede globale 
klimautslippene.  

Hva har skjedd på klimaområdet siden 2010? 
 
Klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi 
«Fornybardirektivet» har satt fart i utbygging av vind- og vannkraft i Agder, og fornybar 
kraftproduksjon generelt i EU. Det er gitt konsesjon til bygging av 1,7 TWh/år vindkraft og 
0,5 TWh/år vannkraft. Kraftoverskuddet i regionen er stort (7,7 TWh i 2013) og økende1 til 
tross for økende forbruk (5,7 TWh i 2013). Effektforbruket har økt på kalde dager, men 
økningen i effektproduksjon har vært enda større slik at regionen har fått bedre 
effektbalanse. Det gjøres store investeringer i kraftnettet både for å sikre regional 
forsyningssikkerhet og for kraftutveksling med andre landsdeler og land. Samtidig har våre 
naboland satset sterkt på fornybar energi med variabel produksjon (sol og vind) slik at 
regionens posisjon som leverandør og mottaker av effektkraft er styrket.  
 
Siden 2010 er kraftutvekslingskapasiteten med Danmark, Tyskland og Nederland forbedret. 
Dette vil bli forsterket fram mot 2020 ved etablering av Nordlink til Tyskland (2020) og NSN 
til England (2021). Visjonen for 2020 om å bli “internasjonalt ledende region for 
klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi” er innen rekkevidde, men da 
må det etableres rammebetingelser som gjør bygging av pumpekraftverk attraktivt for 
kraftbransjen og lokalsamfunn på Agder. Dette er et prioritert arbeid i den videre 
oppfølgingen av regionplanen. Gjennom prosjektet "Norge som grønt batteri" i regi av 
Sørlandsrådet og Klimagruppa har det vært arbeidet med rammebetingelser nasjonalt. Det 
er utarbeidet en rapport "kraftuteveksling med Europa mot 2050" for regionen som 

                                                           
1 Agder Energi Nett: Regional kraftsystemutredning for Agder 2014-2033,  
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adresserer disse utfordringene2. Denne rapporten vil være viktig for regionens innspill til 
ny stortingsmelding om energi. 
 
Hoved tilrådningene i denne rapporten er: 

 Det må tilrettelegges for nye handelsløsninger over utvekslingskablene   

 Norske fornybare ressurser må i større grad brukes i Norge 

 Eksisterende, regulerbare ressurser må videreutvikles først 

Økt produksjon av fornybar energi i EU har gjort nettoeksport av kraft fra regionen mindre 
aktuelt, mens regionen som effektleverandør har blitt mer aktuelt. Det betyr at det 
økende kraftoverskuddet på Agder først og fremst bør bli brukt regionalt. Agder vil i 2020 
faktisk stå for over halvparten av Norges fornybare kraftoverskudd. Dette gir rom for ny 
regional grønn vekst bygd på regionalt fornybart kraftoverskudd. På den ene siden gir dette 
nye muligheter for prosessindustrien (se under), men det åpner også for nye kraftintensive 
næringer. PSG igangsatte derfor i januar 2015 prosjektet "Grønne datasentre på 
Sørlandet". Etablering av datasenter med muligheter for grønne arbeidsplasser basert 
regionens kraftressurser og robuste infrastruktur er derfor et nytt prioritert 
arbeidsområde.  
 
Produksjon av varmeenergi basert på avfall og råstoff fra skogen har også økt siden 2010, 
men er av en mye lavere skala enn vannkraftproduksjonen (0,16 TWh fjernvarme i 2012). 
Etablering av Returkraft AS (2010) og energiproduksjon basert på avfall er regionens 
største klimatiltak. Bedriften kalkulerte for 2014 med at dette reduserte 
klimagassutslippene fra regionen med 112 000 tonn. Tradisjonell vedfyring har i noen grad 
blitt erstattet med varmepumper i husholdningene. Olje til oppvarming er under utfasing, 
blant annet gjennom kampanjen Oljefri, og vil bli forbudt i offentlige bygg fra 2018.  
 
Klimapartnere 
 
Klimapartnere ble etablert som et prosjekt for hele Agder i 2010 og har vokst slik at det 
pr. 2015 teller 43 virksomheter med 22 000 ansatte. Målet med Klimapartnere er å 
redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. 
Klimaregnskapet for 2015 viser at medlemmer som har deltatt siden oppstart i 2008 har 
samlet redusert sine utslipp av klimagasser med 52 %. I de to siste årene, og med 
betydelig større medlemsmasse, har utslippene samlet sett blitt redusert med 13 % i 2014 
og x % (offentliggjøres 15.juni) i 2015. Nettverkets medlemsmasse, aktivitetsnivå og 
posisjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt er også betydelig sterkere nå. Det er etablert 
en solid søsterorganisasjon i Hordaland.   
 
Den eksportrettede industrien 

Ventus offshore var et prosjekt i regi av Regionplanen som skulle legge til rette for at 
landsdelens oljerelaterte leverandørindustri kunne posisjonere seg inn mot de store 
utbyggingsprosjektene for havvindmøller på kontinentet. Fallende markedsmuligheter 
innen oljerelatert virksomhet gjør dette markedet mer aktuelt.  

NCE Eyde -nettverk omfatter den sørlandske prosessindustrien med verdensledende 
bedrifter på sine felt. Disse bedriftene står grovt sett for halve energiforbruket og 1/3 av 
utslippet av klimagasser i Agder. Denne industrien produserer varer som den globale klima 
framtiden trenger. Samtidig forbruker denne industrien regional fornybar kraft, noe som 
fører til lavere klimautslipp enn tilsvarende industri andre steder i verden. Vekst i 

                                                           
2 Innspill til energimeldingen. Kraftutveksling med Europa mot 2050. Adapt Consulting 2014.   
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prosessindustrien på Agder vil derfor være vekst i regional grønn verdiskaping. Eyde-
Nettverket jobber samtidig kontinuerlig for å redusere egen miljøbelastning. Radikal 
energieffektivisering i aluminiumsproduksjonen og bruk av biokarbon i metallproduksjonen 
er eksempel på utviklingsarbeid med potensielt store klimagevinster.  
 
 
Mer miljøvennlige kjøretøy 
 
Bilbruken har blitt mer klimavennlig de senere åra. All autodiesel som selges i Norge er 
tilsatt opptil 7 prosent biodiesel.  Innblandingskravet er basert på en felleseuropeisk 
produktstandard. Bilavgiftenes innretning og den generelle tekniske utviklingen av 
forbrenningsmotorer gjør også at bilen forurenser mindre. I tillegg kommer utbredelsen av 
elbiler som for personbiler i Agderfylkene har økt fra 128 i 2010 til 3994 i  2015. Privat og 
offentlig satsing har økt antall hurtigladepunkter fra 0 i 2010 til 58 i oktober 2015. Det tas 
sikte på 150003 elbiler i Agder i 2020, noe som fordrer videre utbygging av 
ladeinfrastruktur.  
 
Avgiftsfritak på biodrivstoff fra 1.oktober 2015 kan bidra til reduserte klimagassutslipp fra 
tunge dieseldrevne kjøretøy i de kommende åra. Asko As i Lillesand og Aust-Agder 
fylkeskommune  går foran i denne utviklingen.  
 
Kristiansand kommune og Colourline AS har sørget for landstrøm for fergene i Kristiansand 
havn, og dermed bidratt vesentlig til reduksjon av lokal forurensning og globale 
klimagassutslipp. Det jobbes med støtte fra ENOVQA med landstrømanlegg i Arendal og 
mobilt landstrømsanlegg i Kristiansand.   
 

Klimahensyn i alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger 

Samtlige kommuner i Agder har vedtatt egne Klima- og energiplaner. Planene viser hvordan 

kommune vil ta klimahensyn i lokale samfunnsbeslutninger. Fylkeskommunene har 

tilsvarende planverktøy i Energiplan Agder. Det er varierende grad av oppfølging av disse 

planene. Regionale og sentrale myndigheter fører ikke kontroll med, eller stimulerer til 

plangjennomføring, men stiller midler til rådighet blant annet gjennom Enova og 

tilskuddsordningen «Klimsats».   

Oppfølgingen av ATP-arbeidet for Knutepunktkommunene og tilsvarende for 

Arendalsregionen bidrar til bedre ivaretakelse av klimahensyn i regionens største 

vekstområder.  

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, samt Kristiansand kommune har utarbeidet en ROS-
analyse tilknyttet klimaendringene. Klimatilpasninger er i ferd med å bli innarbeidet i 
arealplaner og beredskapsplaner.  

Utfordringer:  

Utslippene av klimagasser fra Agder er stabile, mens det både regionalt og nasjonalt er mål 
om reduksjon. Veitrafikk og dieseldrevne motorkjøretøy står for 45 % av utslippene og er 
derfor svært viktig å redusere. Reisevaneundersøkelser fra 2009 og 2014 viser at 
innbyggernes reisevaner endres lite. Det er ingen tendenser til at klimavennlige 

                                                           
3 Strategi for ladeinfrastruktur i Agder. Aust-Agder fylkeskommune oktober 2015.  
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transportmåter er i frammarsj, men kjøretøyene har blitt mindre forurensende. Trafikken 
på de fleste vegstrekningene har økt i perioden5. Antall registrerte biler i Agder har økt fra 
130 000 til 140 000 i perioden 2010-20136 og total kjørelengde har også økt.  
 
Utviklingen i Agder er et resultat av internasjonale, nasjonale, regionale og lokale forhold. 
Den aller viktigste driveren bak utviklingen i energiforbruk og klimagassutslipp fram til nå 
har vært økonomiske forhold. Dette ble tydelig i forbindelse med finanskrisen i 2009, der 
resultatet var at de aller fleste kurver innenfor dette temaet falt eller i all fall økte 
mindre, for så å skyte fart i årene etterpå. Dette betyr at det behøves politisk styring og 
langsiktige og sterke tiltak for å oppnå en annen utvikling enn det den økonomiske 
utviklingen driver fram.  
 
For å kunne ta kraftfulle grep på samferdselssektoren er det viktig at regionen skaffer seg 
tilgang til nasjonale midler i form av jernbaneinvesteringer og bymiljøavtaler som kan 
styrke bruk av kollektiv, sykkel og gange i sentrale områder, og et langsiktig 
utbyggingsmønster som legger til rette for dette. 

Strategi 2016-2020 for området klima i Regionplan Agder 2020 
Klimaarbeidet vil, som det står i Regionplanen, nødvendigvis måtte gjennomsyre 
alle sider av regionens arbeid. Det er et viktig tema i en rekke planer, og spesielt 
Energiplan Agder, ATP-Knutepunktet, ATP-Arendalsregionen, VINN-planen og klima- 
og energiplaner for den enkelte kommune eller regionnivå. Det er også et viktig 
tema i kommuneplanene og i Risiko og sårbarhetsanalyse for Agder (ROS Agder). 
Videre foreligger det Strategi for Ladeinfrastruktur og Strategi for grønne 
datasentre.    

Vedtak av kommunale og fylkeskommunale planstrategier i Agder vil i 2016 
resultere i at flere av disse planene blir revidert eller rullert før 2020. Det kan også 
bli vedtatt nye strategier og planer som er aktuelle for klimaarbeidet i regionen. 

 

Faggruppa anbefaler:  

Overordnet grep:    

1) Mer fokus på gjennomføring av planer og strategier og mindre på utarbeidelse av 
planverk.    

2) Utarbeide en overordnet årlig handlingsplan for klima på regionalt nivå. Dette for å 
styrke gjennomføringen av klimatiltakene i de ulike planene og strategiene, bedre 
se disse i sammenheng og synliggjøre samlet innsats på klimaområdet.   

 
Økt Regionalt samarbeid (utvikle «klimaverktøy») 

3) Videreutvikle Klimapartnere 
4) Satsing på klimaledelse i kommunene, herunder at klimahensyn tillegges stor vekt 

ved utarbeidelse av kommuneavtaler og ved innkjøp av varer og tjenester  
5) Gjennomføre kompetansehevende kurs for kommuner og andre aktuelle aktører om 

klima, med vekt på finansiering og gjennomføring av lokale klimatiltak (statlige 
finansieringsmuligheter).  Vurdere dannelse av permanent nettverk. 

                                                           
5 Reisevaneundersøkelsen 2013/14 Region Sør: Hovedresultater på byområdenivå 
6 SSB: tabell 07849 
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6) Forsterke det regionale klimaarbeidet gjennom et ad-hoc ekspertutvalg høsten 2016 

og politisk verksted med Sørlandsrådet vinteren 2017. Hensikten er å mobilisere 
ressurspersoner i viktige kompetansebedrifter, akademia og offentlig sektor til å gi 
anbefalinger til Sørlandsrådet om regionens videre klimaarbeid. 

 
Fornybarkraft: Produksjon, distribusjon, forbruk  

7) Grønt batteri  (gjennomføre strategi) 
8) Grønne datasentre (gjennomføre strategi) 
9) Utarbeide strategi for utvikling av kraftforedlende industri (i samarbeid med Eyde-    

klyngen). 
 
Transportsektoren  

9) Regional ladeinfrastruktur (gjennomføre strategi) 
10) Nullutslipps drivstoff. Arbeide for at det er tilgang på biodrivstoff og hydrogen i 

regionen slik at private og offentlige forbrukere kan kjøre klimavennlig. 
   

 
Bygg, energisparing og alternativ energi  

11) Bio og sol. Det offentlige Agder skal ved større byggeprosjekter prioritere 
fjernvarme som oppvarmingskilder og vurdere bruk av solenergi.     

12) Energieffektivisering.  
13) Lokalisering, utbyggingsmønster. Videre satsing på areal- og transportplanlegging 

(ATP) i Kristiansandsregionen og Arendalsregionen med sikte på at hoveddelen av ny 
utbygging i Agder blir slik at innbyggerne får lave utslipp av klimagasser knyttet til 
sitt forbruk.   
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Delegasjonssaknr.:  18/16 
 
 

Melding om vedtak - søknad om tilskot til dyrking 
 
Vi syner til dykkar søknad datert 14.09.2015.  
 
Søknaden gjeld nydyrking av 38 daa til fulldyrking kostnadsrekna til 468 500,-  
Kalking inngår ikkje i det vi godkjenner som kostnadsgrunnlag – så godkjente kostnadar vert 411.500 
eller 10.828 pr daa. Ein syner og til etablert praksis når det gjeld støtte til nydyrking med inntil 10 % av 
kostnader i høve godkjent dyrkingsplan, og godkjent kostnadsgrunnlag avgrensa oppad til maks 
kr.12.000 pr daa.  
 

Administrativt vedtak: 
I medhald av delegert fullmakt og etablert praksis løyver Regionrådet kr. 41 500,- som støtte til 
nydyrking, basert på søknad til dyrking og kostnadsgrunnlag. 
 
Løyvinga blir ytt frå Regionalt Næringsfond som er finansiert av Aust-Agder fylkeskommune og 
kommunane i Setesdal via Regionrådet. 
 
Løyvinga blir ytt på vanlege vilkår. Ein føreset at det ligg føre godkjent dyrkingsplan og at 
landbruksansvarleg i kommunen ferdiggodkjenner tiltaket med dokumentasjon av kostnader som 
grunnlag for utbetaling av løyvinga. Det er og høve til å få delutbetaling av løyvinga undervegs i 
tiltaket. 
 
 
Med helsing 
Setesdal regionråd 
 
 
Signe Sollien Haugå 
Dagleg leiar      Gunn Marith Homme 

sekreteriatsleiar 
 
Vedlegg: Standardformular – klage / vilkår m.v. 
  

Tor Espen Helle  
Setesdalsvegen 3167 
4748 RYSSTAD 

 

2014/54-3 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

05.06.2016 
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STANDARDFORMULAR – KLAGE / VILKÅR M.V. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal Regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 

EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgi motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Utbetaling: 
For å få utbetala tilskottet må de ta kontakt med dagleg leiar i fondet. Tilskottet vert utbetala etter 
revisorstadfesta sluttrekneskap/ stadfesta opplysingar frå godkjent rekneskapsførar. Tilseiinga fell 
vekk dersom de ikkje har bede om utbetaling innan 1 år. Etter søknad kan dagleg leiar, i særskilte 
høve, gje fristforlenging med inntil eitt år. 
 
Setesdal Regionråd, eller den som Setesdal Regionråd gjev fullmakt til, har høve til å setje i verk 
kontroll med at tilskottet vert nytta etter føresetnadene. Dersom tilskottet ikkje vert nytta etter 
føresetnadene, kan regionrådet krevje heile eller delar av tilskottet tilbakebetalt. 
 
I samband med vedtaket i saka gjer vi merksam på at de kan gjere dykk kjent med delar av 
dokumenta i saka. Hugs å oppgi kontonummer for utbetaling samtidig! 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. Ein ber om tilbakemelding innan ein månad får dato. Du kan svare med ein e-post 
eller pr papir. 
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9. Valg av styremedlemmer. Alle styrets medlemmer står på valg. Forslag til valg av 

styremedlemmer legges frem i generalforsamling.  

10. Valg av valgkomite. Forslag til valgkomite legges frem i generalforsamling.  

I hht. Aksjelovens § 5- 11 bes eventuelle innmeldte saker oversendt til styreleder på mail 

knut@kvdannevig.no innen 10.juni.

Etter ordinære saker vil det bli gitt følgende orienteringer:

• USUS AS – status og veien videre v/styreleder og daglig leder

Last ned sakspapirer og fullmakt her:

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at selskapet 20.januar 2016 skiftet navn fra Visit 

Sørlandet AS til USUS AS, følgelig er det selskapsnavnet gjeldende for 2015 som gjelder for 

årsberetning og årsregnskap. 

Innkalling 

Styrets årsberetning 2015 

Årsregnskap 2015

Revisors beretning

Fullmakt 

Dersom aksjonær ønsker å benytte fullmakt, ber vi om at denne sendes til heidi@usus.no innen 

16.juni. Vi ber dere også om å benytte online påmelding som vises under. 

På vegne av styret i USUS AS

Knut Dannevig (sign.)                                              Heidi Sørvig (sign.)

Styreleder                                                                Daglig leder 
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Saksmappenr: 2014/80-35 
Arkiv: 056 
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå 
  

 

Saksframlegg 

Setesdal Regionråd 
  

Saksnummer Utval Møtedato 

69/16 Setesdal Regionråd - Styre 15.06.2016 

 

Setesdal digital - forslag til vidare arbeid med digital 

infrastruktur, tilrettelegging for digitale næringar og datalagring  
 

Tilråding: 
Styret godkjenner forslag til Digital strategi Setesdal som framlagt.  Det blir laga ein publikumsversjon 
som blir distribuert til kommunane, fylkeskommunen og andre.  Kommunane blir bedt om å klarere 
føreslegne prioriterte lokasjonar i høve aktuelle grunneigarar og i høve godkjenning i plansamanheng 
mv.   

 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

Styret har tidlegare handsama rapport om datalagering i Setesdal. Lokasjonsvedlegg vart sendt 
kommunane for prioritering og utval for slutthandsaming. I etterkant vart det og etablert eit mindre 
prosjekt som skulle sjå på korleis ein kunne arbeide vidare og konkretisere vidare arbeid med 
infrastruktur i nærings- og samfunnsutviklingsperspektiv – og med tanke på framvekst av digitale 
verksemder og tenester. 

 
2. Saksopplysningar 

Til å representere Regionrådet inn i Agder 2020-prosjektet vart Sarv AS engasjert. 
 
I tillegg vart det oppretta ei arbeidsgruppe med Jon Rolf Næss, Kjell Pedersen og Signe Sollien 
Haugå til å arbeide fram utkast til digital strategi for Setesdal. Gruppa vart i etterkant supplert med 
Anne Torunn Hvideberg som har spisskompetanse innafor digitale næringar. 
 
Det er i perioden lagt stor innsats frå prosjektleiar inn i Agderprosjektet og framlegget for Setesdal 
er samordna og vil utfylle det som blir lagt opp til der. Det er og parallelt arbeid med konkrete 
aktørar i høve etableringar innunder næringsarbeidet. 
 
Notatet som følgjer saka er eit samordna arbeid med samla tilrådingar både kva gjeld 
lokasjonsrapporten og strategi for vidare arbeid på regionnivå når det digitale området for 
Setesdal. 
 
Sentrale/relevante bakgrunnsdokument følgjer som trykte og utrykte vedlegg / lenker: 

 Prosjektnotat – Digital strategi Setesdal 

 Saksframlegg Vest-Agder fylkeskommune - Satsing på grønne datasenter – en ny 
mulighet for Agder 

 Utkast til digital strategi Agder 
 

 Nexia hovudrapport  
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 http://www.regionplanagder.no/media/5764657/A-springboard-for-green-data-
centers.pdf 

 
 
 

3. Vurdering 
 
Dagleg leiar syner til notatet og omtalte utgreiingar og tilrådingar for landsdelen sitt vidare arbeid 
som vil ivareta felles satsing og tyngde for Agderfylka. 
 
Samstundes ser ein at det er viktig at Setesdal er ein aktiv medspelar vidare på dette nivået – og 
at ein tek ei operativ og koordinerande rolle når det gjeld digital infrastruktur og utviklingsarbeid i 
samarbeid med kommunane – for slik å attrahere nye etableringar og vekst i digitale 
arbeidsplassar i regionen framover.   
 
I tråd med tidlegare signal frå styret om at ein ønskjer å tilretteleggje for nye 
«kompetansearbeidsplassar» og gjerne digitale/teknologiske verksemder er det avgjerande å 
kunne møte dette med relevant kompetanse og noko kapasitet til å vere både proaktiv og 
tilretteleggjande i høve infrastruktur og etableringar. 
 
Under føresetnad av at styret sluttar seg til dette vil det vere naturleg å legge dette inn samband 
med revidert budsjett hausten 2016 og i budsjettarbeida for 2017. 
 
 
Valle, den  02.06.2016 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
 
 

Vedlegg 
1 Forslag til vidare regionaltarbeid med digital infrastruktur og datalagring mv. 
2 Sak til fylkesutvalget: Satsing på grønne datasentre - en ny mulighet for Agder 
3 Forslag til grønn datasenter Initiell strategi - Regionalplan Agder 2020 
4 Rapport Nexia - Fiber i Agder overordnet kartlegging av infrastruktur og kapasitet 
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Prosjektnotat 

1. Grønne datasenter  

 
BAKGRUNN:  

Regionen og begge Agderfylkene har gjennom 2015 og 2016 jobbet aktivt med å kartlegge 
forutsetningene for etablering av grønne datasentre. Studieturer, kartlegging, innspill til 
energimelding, påtrykk på internasjonal fiberkapasitet, med mer.  En rapport fra Oxford Research 
2015, viste mulighetene. 1 

Sørlandsutvalget fikk i april i år presentert en rapport2 med anbefalte strategier for å legge til rette 
for en oppstarts plan for grønne datasentre i Agder. Prosjektgruppen  har bestått av syv personer fra 
fylkeskommunene, og regionene på Agder. Fra Setesdal regionråd har Kjell Pedersen Rise , Kristian 
Osestad og Lars Erik Domaas deltatt. Den anbefalte strategien foreslår:  

a) At regionen koordinerer og fordeler oppgaver for å tilrettelegge og sikre at tilbudet til 
datasenter bransjen er attraktivt og profesjonelt. ”Produktet må være salgbart og 
interessant”.  En egen ansvarsmatrise er satt opp for å tydeliggjøre ansvarsfordelingen 
mellom regionalt nivå, kommuner, næringsliv, kraftselskap og UiA. 

b) At en tar frem  viktige tiltak sammen med Eyde klyngen, for å bidra til å  videreutvikle 
bedriftene i klyngen, slik at de fortsetter å invester i Agder.  

c) Etablere et "Invest in Agder" som skal stå for markedsføring, salg og salgssupport med 
nødvendig kompetanse og støtte for kraftforedlende industri inkl. Datasenterindustri.  
”Etablerer et profesjonelt salgsapparat” 

Begge fylkesutvalgene får i Juni et forslag på bordet, der det foreslås å sette av  1,85 mill kroner ti en 

videre satsing i et forprosjekt fra august 2016 til våren 2017.  Her inngår:   

 Å starte en prosess for etablering av "Invest in Agder" 

 Igangsette delprosjekt innenfor området "Styrke fiberinfrastrukturen" 

 Starte et arbeid med mål om kartlegging av aktuelle regionale DC-lokaliteter  

 Øke den regionale kompetanse på datasenter (DC) 

 Utarbeide en felles plan for gjennomføring av "datasenterstrategien" i regionen 
 

 

Parallelt med dette har Setesdal regionråd fått frem en rapport for å avdekke potensialet for å bygge 

grønne datasentre i Setesdalen.3 Et vedlegg med 12 mulige lokasjoner er også skissert. 

 

 

 

 

 

 

VURDERING  

Skal Setesdalsregionen være med på denne satsingen må vi  

                                                 
1 A springboard for green data centers in Southern Norway - A report written by Oxford  Research commissioned by the 

counties of Vest and Aust Agder , 2015 (31 sider) 
2 Grønn Datasenter Strategi, som en del av den internasjonale industrien i Agder, 30 mars 2016 (28 sider)  

http://www.regionplanagder.no/aktuelt/tydelig-strategi-om-veien-videre-for-datasentersatsing/  
3 Grønne Datasentre i Setesdal , 2015 (38 sider)  
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a) Delta i forprosjektet og understøtte det arbeidet som gjøres i Agder.  

b) I tillegg anbefales det å  være proaktive og arbeide videre med de foreslåtte lokasjonene,  

slik at vi i første runde kan løfte frem 2-3 attraktive lokasjoner som er salgbare 

internasjonalt.  

 

Basert på tilgjengelig innsikt og en gjennomgang av de 12 lokasjonene foreslås å prioritere tre 

lokasjoner. De som foreslås er Holen, Brokke og Evje Fjellanlegg. Utgangspunktet er faktorer som 

interesse hos private aktører i dag, potensiale for kraft/fiber, nærhet til viktig infrastruktur.  

Informasjon i oversikten har mangler, kan inneholde feil og må kontrolleres. De tre valgte 

lokasjonene må utredes videre for  å avklare mulighet og begrensinger.  

 

 

2. Digitale næringer og kompetansearbeidsplasser  

 
Sentraliseringskreftene er sterke. Veksten i kompetansearbeidsplasser er ujevnt fordelt mellom 

sentrale strøk og andre regioner. Den største veksten innen kunnskapsintensive bransjer i 

arbeidsmarkedene rundt de største byene. Politiske virkemidler kan bidra. Hva kan Setesdal 

regionråd bidra med for å tiltrekke seg og være attraktive for kompetansearbeidsplasser?   

 

Datasenter satsinga fokuserer på infrastruktur som et viktig satsingsområde. Det er klare synergier 

og fellestrekk mellom de krav store datasenter vil ha og det digitale næringer og  

kompetansearbeidsplasser vil ha. Tiltakene kan i stor grad være felles og dra nytte av hverandre.  

 
 

3. Forslag til videre arbeid  

 

MÅL:  Være attraktiv for nasjonale og globale grønne datasenteretableringer  

 Attrahere nye/relaterte digitale næringer / desentralisert arbeidsplasser til Setesdal 

 

STRATEGI  

 Satsing på infrastruktur som strategi for nærings - og samfunnsutvikling i regionen – digitale 

verksemder og tenester. 

 

TILTAK: 

 Bidra til utvikling av infrastruktur i regionen, sikre tilgang til strøm og fiber  

 Etablere gode linker til kompetansesentra og internasjonal flyplass  

 Støtte og gi rådgivning til  bedrifter og kommuner som setter i gang prosesser ifb med 

etablering av datasenter 

o Kommunene må ha kort saksbehandlingstid, klargjøre for reguleringer 

o Kommunene må bevisstgjøre sin vertskapsrolle, som  bla innebærer infrastruktur og 

datateknisk informasjon til interessenter, potensielle digitale aktører og bedrifter. 

o Regionrådet bidrar med koordinerende / suplerende1.linje for aktører  

 

 Støtte nyetableringer med kompetanse og midler til etablering  

 Opprette en møteplass for dialog og innspill fra dagens kompetansebedrifter  
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 Vurdere en ungdomsmentor ordning, der unge utflytta utdanna setesdøler går inn som 

mentor/ rådgiver til etablerte bedrifter. Gjennomføre møte med unge med spisskompetanse 

innenfor digitale næringer med tanke på tilrettelegging for ev etableringer. 

 

 

Forslag til vedtak:  

 

Basert på tilgjengelig innsikt og en gjennomgang av de 12 lokasjonene foreslås å prioritere tre ( ev 

fire) lokasjoner: Holen, Brokke, og  Evje Fjellanlegg (Ev Bygland sør/Syrtveit under når ny kraftlinje 

blir etablert). Informasjon i oversikten har mangler, kan inneholde feil og må kontrolleres. De tre 

valgte lokasjonene må utredes videre for  å avklare mulighet og begrensinger.  

 

 

SRR ansetter/leier inn en/flere prosjektkoordinatorer for digital næringer og grønne datasenter. 

Ansvarsområder:  

o Delta aktivt inn i Agderprosjektet  Grønne Datasenter inntil 15 %  stilling 

o Følge opp digital næringer    inntil 20 % stilling   

o Koordinere kommuner / bedrifter i Setesdal   inntil 15 % stilling  

 

Forslag til prosjektstilling  opprettelse August 2016, varighet til sommeren 2017.  
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Saksmappenr: 2014/80-18 
Arkiv: 056 
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå 
  

 

Saksframlegg 

Setesdal Regionråd 
  

Saksnummer Utval Møtedato 

 Setesdal Regionråd - Styre  

 

Forslag til vidare regionaltarbeid med digital infrastruktur og 

datalagring mv. 

 
 

Tilråding: 
Styret sluttar seg til framlegg til vidare arbeid som skissert i saka. Dagleg leiar får fullmakt til å 
engasjere prosjektleiar som føreslege. 
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

I Utviklingsplan Setesdal 2020 nedfelte ein regionale ambisjonar i høve teknologi og lokale 
ressursar/fortrinn – og m.a. dett med å vere tidleg ute i høve bruk og tilrettelegging.  
Regionrådet har sidan 2014 teke initiativ og gjennomført eit forprosjekt for å sjå på datalagring og 
aktuelle lokasjonar / infrastruktur mv. Ein har og involvert seg i det Regionale arbeidet m.a. i 
fylkeskommunal regi og  samarbeid med Listerregionen og andre.  Styret må ta stilling til ev vidare 
satsing , retning på arbeidet og ikkje minst omfang/tyngde i vidare arbeid.  

 
2. Saksopplysningar 

 
Til saka følgjer eit prosjektnotat – der ein har føreslege ein struktur og innhald i ei mogleg 
fortsetting – samt organisering med vidare som utgangspunkt for drøfting i styremøtet. 
Ein syner og til forprosjektrapport vedrørande lokasjonar for datalagering og framlegging i møtet.  

 
3. Vurdering 

Dagleg leiar finn det viktig å følgje opp datalagringsprosjektet – men med ei breiare tilnærming i 
høve tilrettelegging av infrastruktur for samfunnsviktig digital kommunikasjon og digitale næringar 
framover.   
 
Ein ser det og viktig å tydleggjere den offentlege rolla som tilretteleggjar og vertsskapsfunksjon i 
høve potensielle etableringar som skissert i notatet – og at det blir eit kontaktpunkt i høve 
informasjon og formidling vs ulike offentlege aktørar og organisasjonar lokalt og regionalt på eit så 
vidt avgrensa men samstundes svært spesialisert tema. 
 
Tilrådinga om vidareføring følgjer av dette. 
 
 

Valle, den  13.10.2015 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
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Prosjektnotat: 

Setesdal digital  
– Grøn datalagring  

 

MÅLBILTETE SETESDAL 2020 omhandlar m.a.: 

 Moderne infrastruktur – og det å bli best på å ta i bruk teknologi og digital infrastruktur! 

 Dynamisk og lønsamt næringsliv – og det å få til kunnskapsbasert vekst og nyskaping – og 

m.a. utnytte lokale føremunnar. 

 

STRATEGI: 

 Satsing på infrastruktur som strategi for nærings - og samfunnsutvikling i regionen – digitale 

verksemder og tenester. 

 

MÅL: 

 Attrahere nye/relaterte digitale næringer / desentralisert arbeidsplasser til Setesdal 

 

TILTAK 

 Utvikling av infrastruktur og anna relatert til etablering og nyskaping innafor digitale 

område. 

 Ta ei proaktiv rolle i høve tilrettelegging for etablering av nye digitale 

arbeidsplasser/verksemder til Setesdal 

 

PROSJEKTAKTIVITETER / ROLLEDEFINERING: 

 Påverknadsarbeid – representasjon  

o Deltaking forprosjekt Regionplan Agder 2020 og representasjon/deltaking i ev andre 

regionale samarbeid i Agder    

 

 Tilrettelegging -attraktivitet – posisjonering  Setesdal som lokasjon for «digitale 

verksemder»:  

o Datalagringssenter fase II – oppfølging forprosjektrapporten  

o Planlegging og formalisering samfunnsviktig infrastruktur med redundans. 

 Logistikk- involvering relevante kommunar og funksjonar (straum/areal osb) 

 Forarbeid – ev. supplerande tilrettelegging / utbygging – robustheit – fiber, 

trekkerøyr, straum osb. 

 Planlegging – finansiering ev tiltak 

o Kompetanseaktør i og for regionen på feltet 

o Relasjonsutvikling - aktører og allianser – nisjer/markeder 

o Vertsskapsrolle – datateknisk informasjon til interessentar, potensielle digitale 

aktørar og verksemder 

o ev. andre kritiske suksessfaktorar  for etablering av digital infrastruktur/verksemder 
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ORGANISERING 

Oppdragsgivar/ prosjekteigar: Setesdal regionråd - styret 

Styringsgruppe: styreleiar, nestleiar, dagleg leiar og ekstern ressursperson 

PA: dagleg leiar 

PL: Kjell Pedersen Rise 

 

OMFANG - TENESTEKJØP 

Oppdragsavtale: Sarv AS v/ Kjell Pedersen Rise 

Omfang tilsvarande inntil 25 % stilling – timebasert  

Varigheit: I første omgang ut 2016 
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Arkivsak-dok. 15/04335-20 
Saksbehandler Trond Schrader Kristiansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Fylkesutvalget 07.06.2016            
 
 
 

   
 
 

SATSING PÅ GRØNNE DATASENTRE – EN NY MULIGHET FOR 
AGDER 

 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
 

1. Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil 1.110.000 kroner til 
oppfølging av grønn datasenterstrategi 2016-2017. 
 

2. Tilskuddet bevilges under forutsetning av at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 
740.000 kroner til samme formål. 

 
3. Bevilgning belastes 3410.A73 Regionale utviklingsmidler 

 

 
 
Vedlegg 
 

1. Notat – Forslag til handlingsplan for fylkeskommunene i Agder 
2. Grønn Datasenter Strategi 
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Bakgrunn for saken 
 
 
I Regionplan Agder 2020 har regionen satt seg felles mål. Et av fem hovedsatsninger 
i regionplanen er klima. Et viktig delmål under klima, omhandler ny grønn 
verdiskaping. Om dette sier planen bl.a. følgende:  
 

"Hvis Agder lyktes i å ta posisjon som en internasjonal klimaregion vil 
det gi regionen en fremtidsrettet og offensiv posisjon i møte med 
dagens utfordringer med omstilling og nedtrapping i oljerelaterte 
næringer etc. Dette vil være viktig for å beholde og tiltrekke seg både 
talent og innovasjonskraft fremover." 

 
I perioden 2005-2020 vil det bli investert 50-60 milliarder kroner i nye kraftnett og 
nye utvekslingskabler for strøm på Sørlandet. De nye strømkablene kobler oss til de 
store områdene i Vest-Europa hvor store mengder vindkraft (100 000 MW i 2030) nå 
blir bygd ut. Samtidig går Norge mot et rekordstort fornybart kraftoverskudd. I 
2020 vil Norge ha et fornybart kraftoverskudd på 13-14 TWh. Over halvparten av 
dette overskuddet vil være på Sørlandet (7-8 TWh). Agder har derfor gjennom en 
kombinasjon av sin beliggenhet, infrastruktur og vannkraftproduksjon en unik 
global posisjon. Samlet gjør dette at Agder kan kalle seg verdens største fornybare 
kraftknutepunkt. Denne unike posisjonen gir regionen handlingsrom som kan 
utnyttes til ny grønn vekst i landsdelen. Et viktig område er utvikling av regional 
kraftforedlende industri. Følgende er hentet fra Regionplan Agder 2020s klimadel: 
 

"Et av Sørlandets viktigste bidrag til fremtidens lavutslippssamfunn vil 
være industriens evne til å utvikle og produsere mer energieffektivt og 
med lave klimautslipp."  

 
Datamengden i verden dobler seg i dag hver 18. måned og det trengs mye kraft for 
lagring og prosessering av disse datamengdene. I 2020 vil 5 milliarder mobiler, 
nettbrett og andre "duppedingser" være knyttet til internett. «Skyen» består 
egentlig av store datasentre som krever betydelige mengder kraft. I Europa alene, 
er det forventet at det fram mot 2020 vil bli bygd 200 nye datasentre. 
Investeringene i disse vil være på et tre sifferet antall milliarder kroner, og skape 
flere titalls tusen nye arbeidsplasser. Kraft kan utgjøre opptil 60 % av 
driftsutgiftene for disse datasentre, og de største bruker like mye kraft som de 
største industribedriftene i Norge. Det stadige økende kraftbehovet har ført til at 
datasenter-bransjen i dag står for større globale klimautslipp enn verdens samlede 
flytrafikk. Det er derfor databransjen trenger rimelig fornybarkraft. 
 
I tillegg kan Agder tilby sikker kraftforsyning, industriell kompetanse, universitet, 
sentral beliggenhet sydligst i Norge, kjølig klima og stabile politiske forhold - 
faktorer som datasenterbransjen anser som viktige. Agderfylkene har derfor i 
følgebransjens egne kriterier gode forutsetninger for etableringer av store 
datasentre. 
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Saksopplysninger 
 
 
Status for arbeidet - grønne datasentre 
 
I januar 2015 besluttet Politisk samordningsgruppe (PSG), nå kalt Sørlandsrådet å 
starte prosjektet «Grønne datasentre på Sørlandet». En av oppgavene var å 
utforme forslag til en regional strategi for hvordan Agder kan etablere en grønn 
verdensledende datasenterklynge på Sørlandet.  
 
Regionen og begge Agderfylkene har gjennom 2015 og 2016 jobbet aktivt med å 
kartlegge forutsetningene for etablering av grønne datasentre.  
 
Følgende aktiviteter bør nevnes: 

 Felles regionalpolitisk arbeid for redusert el-avgift til datasentre, hvor begge fylker og 

stortingsrepresentanter har vært pådrivere. Ny el-avgift vedtatt i statsbudsjett 2016. 

 Arbeid for legging av fiber sammen med planlagte strømkabler til England og Tyskland, 

men hittil ikke lykkes i å påvirke Statkraft til å legge fiber samtidig med ny strømkabel. 

 Overordnet kartlegging av mulige lokaliteter for datasentre på Sørlandet. 

 Workshop for å lære av erfaringene fra Luleåregionen (Facebook og The Node Pole).  

 Oxford Research rapport: “A springboard for green datacenters in Southern Norway” 

 Arendalsuka 2015, seminar «Grønne Datasentre» i samarbeid med Klimapartnere. 

 Studietur med næringsrådgivere i kommunene til Luleå, november 2015. 

 Fokus på Grønne datasentre i felles innspill til ny energimelding, desember 2015. 

 Overordnet kartlegging av fiber infrastruktur og fiberkapasitet i Agder, januar 2016. 

 Studietur for fylkespolitikere og ordførere til Luleåregionen, februar 2016. 

 Workshop om tilrettelegging for Grønne datasentre, for kommunene på Agder, mai 

2016. 

 Forslag til «Grønn datasenter strategi», utarbeidet av DLE consulting som grunnlag for 

denne saken, avsluttet april 2016. Med i strategiarbeidet har vært representanter fra 

de fem regionrådene, samt fra de to fylkeskommunene.  

Gjennom ovennevnte utredninger, rapporter og forslaget til "Grønn datasenter 
strategi" bekreftes inntrykket av at Sørlandet har et stort potensiale for etablering 
av grønne datasentre og annen kraftforedlende industri.  
 
Sørlandsrådet behandlet "Grønn datasenter strategi" 1. april, og gjorde vedtak som 
vist nedenfor. På bakgrunn av Sørlandsrådets vedtak, målene i Regionplan Agder 
2020, og datasenterstrategien, fremmes nå forslag til videre arbeid med 
tilrettelegging for grønne datasentre i Agder. Her inngår også utredning av et 
«Invest in Agder», som et mulig selskap for markedsføring, salg og support av Agder 
som en region for grønne kraftintensive investeringer (kraftforedlende industri og 
grønne datasentre). Tanken bak "Invest in Agder" bygger på erfaringene fra Luleå-
regionen i Nordbotten gjennom selskapet "The Node Pole". I 2011 bestemte 
Facebook seg for å etablere et nytt datasenter i Luleå. Dette har i etterkant ført til 
at det har kommet 9 andre datasentre til området. Det blir i dag anslått at Luleå-
regionen i 2020 vil ha fått en ny grønn næringsklynge med mer enn 3 500 årsverk. 
Dette er arbeidsplasser til drift av datasentre og underleverandører. Men også 
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arbeidsplasser knyttet til forskning og utvikling - noe som ikke minst Universitetet i 
Luleå har dratt nytte av.  
 
 
Tidligere vedtak og andre føringer 
 
I april 2016 fikk Sørlandsrådet fremlagt "forslag til grønn datasenter strategi", og 
gjorde følgende vedtak: 

 Sørlandsrådet tar Grønn Datasenter Strategi til orientering. 

 Sørlandsrådet tar et koordinerende ansvar for å tilrettelegge etablering av en Grønn 
datasenterklynge på Agder på følgende områder: 

o Styrke fiberinfrastruktur 
o Forskning, utvikling og innovasjon 
o Regional næringsutvikling 

 Sørlandsrådet ber fylkeskommunene ta initiativ til at det etableres et selskap for 
markedsføring, salg og support. 

 
Oppfølging av grønn datasenter strategi 2016-2017 
 
Datasenterstrategien anbefaler at Agder i det videre arbeidet har følgende 
målsettinger: 

 
 Å posisjonere seg i nordisk og norsk sammenheng, som den mest attraktive regionen 

for etablering av store datasentre. Agder bør snarlig posisjonere seg som den 
regionen i Norge som satser på grønne datasentre.  
 

 Å levere arealer med høy kvalitet. Skal Agder klare å trekke til seg denne næringen 
kreves det at infrastrukturen er helt klar til bruk på kort varsel. Det vil si at 
aktuelle arealer gjerne er helt eller delvis ferdig utredet og klar for bygging. At 
fiber-, kraft- og vanntilførsel er klargjort/lett tilgjengelig.  

Arbeidet kan deles opp i fire hovedområder: 

 Styrke fiberinfrastrukturen 

 Forskning, utvikling og innovasjon 

 Regional næringsutvikling 

 Etablering av datasentre  

Erfaringene fra Luleå-regionen viser at dersom Agder skal lykkes med etablering av 
datasentre, må man aktivt ut og "selge" regionen. Den anbefalte strategien foreslår 
derfor å etablere et «Invest in Agder», med øremerkede ressurser for å løse denne 
oppgaven på en profesjonell måte. "Invest in Agder" bør tilrettelegge for etablering 
av både datasenterindustri og andre kraftforedlende industrier, som i hovedsak er 
utenlandske internasjonale aktører per i dag.  
 
Denne bredere strategien vil gi et større potensial for å bringe flere 
industriprosjekter til regionen. Dette gir også en lavere risiko og man kan forsvare 
å bruke mer ressurser da nytteverdien for aktivitetene kan spres på flere initiativ 
og gi en bedre uttelling. 
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Strategien legger vekt sterkt vekt på at skal Agder lykkes krever dette samarbeid mellom 
ulike regionale aktører. Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør vil da ha en sentral 
plass i et slikt samarbeid. 
 
Fremstilt i en matrise kan oppgavene og ansvaret med å realisere datasenterstrategien 
vises slik:  

 
 
 
 

Vurderinger 
 
 
 
Fylkesrådmannen foreslår at arbeidet med oppfølging av strategien for grønne datasentre 
planlegges med oppstart i august 2016, og varighet frem til våren 2017.  
 
Prosjektet er planlagt med følgende deloppgaver: 

 Gjennomføre  en prosess forl å etablere selskapet "Invest in Agder" 

 Igangsette delprosjekt innenfor området "Styrke fiberinfrastrukturen" 

 Starte et arbeid med mål om kartlegging av aktuelle regionale datasenterlokaliteter  

 Øke den regionale datasenterkompetanse gjennom; 
- Delta og etablere nettverk med viktige nasjonale og regionale DC-aktører 
- Kartlegge Agders kompetanse og forutsettinger for etablering av 

datasenterklynge   
- Utforme en regional datasenterpolitikk (rammevilkår) 
- Skaffe kunnskap om det globale datasentermarkedet 

 Utarbeide en felles plan for gjennomføring av "datasenterstrategien" i regionen 
 
Fylkesrådmannen foreslår at organiseringen av prosjektet gjøres som følger: 

 Fylkeskommunene ansetter en prosjektleder (august 2016 – april 2017) for 
gjennomføring av prosjektet og koordinering mellom delprosjektene 

 Regionrådene blir invitert med i prosjektets arbeidsgruppe. 

 Viktige regionale aktører/initiativ blir knyttet til arbeidet 
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Fylkesrådmannen ønsker å minne om at bakgrunnen for denne saken er Sørlandets 
fornybare kraftoverskudd kombinert med økende behov for datalagring, og økende 
interesse for bruk av fornybar kraft til dette.  
 
Fylkesrådmannen mener at prosjektet i størst mulig grad må bygge videre på, og 
bygge opp under, Bulk Infrastructures initiativ på Stølheia i Vennesla, som var først 
ute med å satse på dette.  
 
Prosjektet skal samtidig legge til rette for etablering av datasentre flere steder på 
Agder, og markedsføre Sørlandet som region med fornybar kraft og gode 
etableringsvilkår for grønne datasentre og kraftforedlende industri. 
 
Etter fylkesrådmannens syn bør det derfor også være et mål å videreutvikle 
bedriftene i Eyde Cluster, slik at næringen: 

 Fortsetter å investere i Agder. 

 I størst mulig grad etablerer nye utviklingsprosjekter i Agder i stedet for andre 

steder. 

 Legger til rette og bidra til nye internasjonale kraftforedlende industrietablering. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 
 
 
Prosjektet vil være et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. 
Fordelingen av kostandene vil være 60 % på Vest-Agder fylkeskommune og 40 % på 
Aust-Agder fylkeskommune.  
 
Finansieringsplan 

  

Arbeidsoppgave Delprosjekter Mål Tidsperiode Kapitalbehov Partnere 

Invest in Agder Utrede selskap 
/alternative 
løsninger 

Fremskaffe 
beslutnings-
grunnlag 

Aug – des 2016 
 
 

300.000.- 
 
 

Regionale 
interessenter 

Internasjonal 
Fiberstruktur 

”Arendalsuka” Påvirke Storting 
og Regjering 

August 2016 50.000.- Rogaland 
Fylkeskommune 
(Klimapartnere) 

Internasjonal 
Fiberstruktur 

”Sørlandsfiber 
AS” 

søk etter mulige 
deltagere 
 

Aug – des 2016 
 
 

100.000.- 
 

 

Regionale 
investorer 

 

Regional 
Fiberstruktur 

”Fremtidig 
fiber 
infrastruktur” 

Utarbeide 
strategi 

August – desember 
2016 
 

200.000.- Regionrådene 

Lokasjoner* "Datasenterlok
asjoner i 
Agder" 

Identifisere 
regionale 
datasenterlokas
joner 

Aug 2016 – mar 
2017 

100.000.- 
 

50.000.- 

Regionråd/ 
kommuner 

Prosjektledelse   August 2016 – april 
2017 

800.000.-  

Div. 
konferanser, 
Workshop etc. 

  
 

August 2016 – april 
2017 

200.000.-  

Totalt     1.850.000.-  
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Vest-Agder fylkeskommune (60%) 1.110.000,- 

Aust-Agder fylkeskommune (40%) 740.000,- 

Totalt  1.850.000.- 

 

 
Vest-Agder fylkeskommune bevilger 1 110 000 NOK fra 3410.A73 Regionale 
utviklingsmidler  
 
 
 
 
 
Kristiansand, 23. mai 2016 
 
Tine Sundtoft 
fylkesrådmann 
       Kenneth Andresen 
       regionalsjef 
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DLE Consulting AS 

Kjetil Ertnæs                             
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1)   

  

  
 

Om DLE Consulting 

DLE er et konsulentselskap som har spesialisert seg på datasenter bransjevertikalen i Norden 
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Om dette dokumentet 
 

Dette strategidokumentet er basert på initiativet Regionplan Agder 2020, som bl.a. har 
målsettinger om å skape ny grønnvekst i regionen. Strategien har derfor tatt sikte på å 
undersøke muligheten for å etablere en grønn datasenterklynge i regionen. Denne 
strategiprosessen er etablert for å sjekke ut om Agder kan være konkurransedyktig opp mot 
andre regioner i Norden og Europa, samt sikre at de viktigste forutsetningene er på plass for å 
støtte en fremtidig etablering av DC-industri i regionen.  
 
Målene for strategi-anbefaling er å kvalifisere forholdene og etablere en strategi for å legge til 
rette for en oppstarts plan for grønne datasentre i Agder: 

- Kvalifisere forhold og avstemme mot potensielle kundegrupper 

- Undersøke/studere markedspotensialet 

- Vurdere regionens kompetanse innen datasentre og potensielle kompetanseeffekter. 

- Undersøke regionen for å avklare dens evne til å tilrettelegge for store datasentre  

- Undersøke hensiktsmessig organisasjonsstruktur  

- Spesifikke anbefalinger for videre arbeid 
 

Strategien tilstreber også å gi interessenter bakgrunns-informasjon og innsikt til et visst nivå 
for å kunne sette seg inn i og forstå viktige parametere man må styre etter i forhold til en 
strategisk retning fremover. Bakgrunnsinformasjon og analyse er samlet i Vedlegg 1 og 2 
(www.regionplanagder.no/).  

 
 
DLE Consulting har stått for utarbeidelse av strategiforslaget.  
Granberg AB v/ Anders Granberg har bidratt med sin brede erfaring fra arbeidet i Luleå 
regionen .  Agder Energi i tillegg til regionrådene og fylkeskommunene har finansiert arbeidet. 

Prosjektgruppen som har deltatt i strategiarbeidet:  

Trond S. Kristiansen, VAF   
Nils Langerød, AAF 
Kjell Pedersen Rise, Setesdalen regionråd 
Jørgen Tjørhom, Listerådet 
Bodil Slettebø Lindestad, Østre Agder regionråd 
Torgeir Haugå, Knutepunktet 
Øyvin Moltemyr, Lindesnesrådet 
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1. Sammendrag 
 

Prosjektet "Grønne datasentre på Sørlandet" ble igangsatt av Politisk Styringsgruppe for 
Regionplan Agder 2020 (nå Sørlandsrådet) i januar 2015. I løpet av det siste året har flere studier, 
studieturer, workshops og diskusjoner med ulike interessenter blitt avholdt og som danner 
grunnlaget for strategianbefalingen.  

Utfra analyser og tilgjengelig informasjon i Vedlegg 1 og 2 konkluderes det med at Agderregionen 
har et sterkt fortrinn som et knutepunkt for fornybar kraft. Dette  tilfredsstiller et av de viktigste 
parameterne for etablering av grønne datasentre. Agders posisjon som et grønt fornybar 
kraftknutepunkt vil sikre behovet for grønn kraft i flere tiår framover. For tiden vil man vil også 
finne de laveste kraftprisene i Europa her. Dette prisbildet vil med stor sannsynlighet holde seg i 
lang tid fremover. 

En oversikt over det totale bildet av hvordan man kan vurdere regionen i et datasenter perspektiv 
er fremstilt under: 

 
 

Fokus på sterke komparative fortrinn for å sikre langsiktige mål og håndterbare risiko vil være 
avgjørende. De viktigste driverne for de fleste datasentre er: 
 
-  Kraftpris  
-  Kraftinfrastruktur (kraftnett og grønn kraftproduksjon) 
-  Skatter og avgifter 
-  Fiber og kommunikasjon 
-  Politisk og økonomisk stabilitet og forutsigbarhet 
-  Beliggenhet/lokasjon og logistikk 
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-  Lett å forhandle med, forutsigbare forretningsutsikter og insentiver 
-  Arbeidskraft/ kompetanse og akademia 
-  Samferdsel/transport og infrastruktur 

 
De forskjellige typene datasentre vil ha ulike prioriteringer, avhengig av type forretningsmodell. 
 
Datasenter definisjoner:     

Et datasenter kan defineres som et bygg eller bygningsdel som brukes til å huse datasystemer og 
tilhørende komponenter. Eksempler på dette kan være dataservere, datalagringssystemer og 
nettverk/telekommunikasjonsutstyr. Infrastrukturen som støtter datasenteret inkluderer vanligvis 
redundante kraftforsyning og/eller nødstrøms løsninger, redundante datakommunikasjon 
tilkoblinger, miljøkontroller (f.eks. kjølesystemer og slukkeløsninger for brann) og ulike sikkerhets 
installasjoner. Store datasentre er industrielle tilpasset stordrift og kan bruke like mye strøm som en 
liten by. 
 

 
 
Datasenterstrategiens omfang Kilde:  Norrbotten Län og Regionplan Agder 2020 
 
 
Enterprise DC: Dette er selskapsdedikert datasentre. Ofte eiet og driftet av brukeren selv. 
Man ser en pågående trend hvor fler og fler av denne type datasenterbrukere konverterer til 
Wholesale co-location for å oppnå storbruksfordeler, fleksibilitet og samtidig fokusere på 
virksomhetens kjernevirksomhet som ofte ikke innebærer det å eie og drifte et datasenter. 
 
Co-location: Teleoperatør nøytrale datasentre der tilbydere av co-location gjør det mulig for alle 
typer teleoperatører å koble seg til datasenteret  for deretter å koble til tredjeparts brukere i 
anlegget. Ulike operatører belastes bare for nominelle kostnader for samtrafikk. Dette er ofte delt 
inn i to atskilte tilbud: 
 
Retail co-location: Mindre behov, vanligvis tilbys dette som deler av et rack/ hele rack, bur eller 
moduler i et delt datasenter. Kunden belastes i forhold til forbruk av gulvplass og kraft kapasitet 
tilgjengelig samt forbruk etc. Svært ofte er det også et element av andre enklere service tjenester 
som tilbys. 
 
Wholesale co-location: Større krav til areal / kraftkapasitet, typisk 300kW (150 m²) og oppover. 
Tilbys ofte som Facility Management (FM) tjenester - ofte med noen tilpassede serviceelementer 
ved siden av. 

 
De aller største datasentrene utgjør en egen kategori: 
 
Hyperscale datasentre: Megastore datasentre som ofte er tilpasset en komplett 
forretningsmodell hvor selve datasenteret blir spesialtilpasset IT produksjonen som skal foregå i 
senteret. Ofte er disse sentrene i størrelsesorden 20 MW og oppover. 
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Mange av de viktige parametere for datasentre innehar faktisk de samme behovene som 
prosessindustrien.  Rimelige og forutsigbare priser på fornybar kraft er en viktig parameter. Det er 
også; et internasjonalt næringsliv, nærhet til universitet og forskningsmiljøer, tilgang på kvalifisert 
arbeidskraft, tilstedeværende industriklynger (Eyde-klyngen/Digin), tilrettelagte arealer med gode 
god infrastruktur og generelle gode rammevilkår for næringsutvikling 

De fleste næringer er ute etter forutsigbarhet knyttet til skatter og regulatoriske forhold. En 
tidshorisont på 20+ år er ofte en typisk tidslinjen når man skal vurdere etablering av denne typen 
store, nye prosjekter.  
 
”En bredere strategi” 

Den anbefalte strategien foreslår at det etableres et slags «Invest in Agder». Bakgrunnen for dette 
er at regionenes komparative fortrinn ikke eksklusivt er interessant for datasenterindustrien. Da 
datasenterindustrien og andre kraftforedlende industrier har mange av de samme behovene, vil 
en mer felles og bredere strategi være nyttig for regionen og representere et større potensial for å 
bringe flere industriprosjekter til regionen enn om man etablerer en enkeltstående aktivitet for 
kun datasenter etablering. Dette gir også en lavere risiko og man kan forsvare å bruke mer 
ressurser da nytteverdien for aktivitetene kan spres på flere initiativ og gi en bedre uttelling. 

En felles og langsiktig politisk plattform for å støtte eksisterende og ny industri, slik at man sikrer 
forutsigbare rammer for kraftforedlende industri i et 20 års perspektiv, kan danne grunnlaget for 
fokusert satsning fremover . Nye investeringer er ofte knyttet til forutsigbarhet fremover og hvor 
stor risikoen er for at negative endringer vil skje. 

Et bredt politisk engasjement er viktig for å få på plass en «Invest in Agder»-strategi. Denne 
strategien kan sikre at viktige initiativ fra nye bransjer blir tatt vare på og utvikler seg som 
planlagt. For å tilfredsstille den nødvendige støtten for markedsføring og utvikling av nye 
industriprosjekter i regionen vil forutsigbarhet rundt rammevilkårene i et lengre perspektiv være 
avgjørende. Samarbeid med «Invest in Norway» og andre eksterne partnere er viktig etter hvert 
som man går fremover med strategien.  

En tilnærming til undersøkelse og vurdering kan være: 
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Å støtte og bygge nye bransjeinitiativ tar tid og må forankres godt i regionen for å kunne gi de 
potensielle tiltakene nødvendig tillit og trygghet. En slik etablering bør ha en minimum 5 års 
horisont hvor man har tydelig definere mål og finansieringsrammer. Det vil da kunne danne et 
naturlig utgangspunkt for hovedaktiviteten fremover for etablering av datasenter og andre 
kraftforedlende  industriprosjekter.  Selskapet bør være koblet opp til et rådgivende utvalg med 
sterke regionale deltagere og med solid bransjekunnskap. 

Erfaringer fra Luleå viser at et sterkt lokalt engasjement er viktig. De potensielle prosjektene 
trenger å bli møtt av en «lett å gjøre forretninger med» -tilnærming og regionen må være i stand 
til å møte med et koordinert og kompetent team som forstår kundenes behov og er i stand til å 
lede prosjektene gjennom den viktige første fasen. Initiativet må være godt koblet til lokal 
virksomhet / lokale interessenter. Et profesjonelt mottaksapparat i den enkelte 
vertskapskommune vil være viktig. Her blir det viktig å avklare grensesnittet og bistandsmodell 
mellom den enkelte kommune og ”Invest in Agder”. 

 

Strategianbefaling 

Forutsetninger  

Dette er et forslag til strategi. En hoved forutsetning er i den sammenhengen, bygd på 
målsettingene i Regionplan Agder 2020, er følgende  

 Agder skal utnytte sin posisjon som et globalt fornybart kraftknutepunkt for ny grønn vekst 

bygd på foredling av fornybarkraft: 

o Utvikle eksiterende kraftforedlende industri 

o Legge til rette for nye kraftforedlende industri 

o Legge til rette for etablering av en grønn datasenterklynge 

Med denne forutsetningen gitt foreslåes følgende  forslag til strategier. 

 

Forslag til strategi  

Forslaget til strategi omfatter tre hovedpunkter: 

 Regionen koordinerer og fordeler oppgaver knyttet til hvordan, hvem og hva ulike aktører skal 

gjøre for skape et helhetlig miljø for etablering av en grønn datasenterklynge på Agder. Arbeidet 

bør deles opp i fire hovedområder: 

- Styrke fiberinfrastrukturen 

- Forskning, utvikling og innovasjon 

- Regional næringsutvikling 

- Etablering av datasentre  

 

Dette bør i størst mulig grad bygge videre på Bulk Infrastructures initiativ på Stølheia. (Bulk 

etablerer i disse dager første trinn i en større datasenter campus på Stølheia i Vennesla.)  

 

 Agder skal ha som mål å videreutvikle bedriftene i Eyde Cluster, slik at næringen: 

- fortsetter å investere i Agder 

- i størst mulig grad etablerer nye utviklingsprosjekter i Agder i stedet for andre steder. 

- Legge til rette og bidra til ny kraftforedlende industrietablering. 
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 Etablere et "Invest in Agder" for markedsføring, salg og salgssupport med nødvendig 

kompetanse og støtte for kraftforedlende industri inkl. datasenterindustri.  

- Det anbefales å se nøye på erfaringene fra Luleå med hensyn til et felles salgs- og 

markedsføringsselskap. (Se Nordbotten og Luleå seksjonen i vedlegg 1.) 

- Sørg for at den nye selskapsstrukturen har nok ressurser og midler til å sikre kontinuitet i 

minimum et 5 års perspektiv. 

- Det nye selskapet bør ha ansvaret for å utarbeide og vedlikeholde informasjon om viktige 

elementer i regionen som bl. annet kraft, kommunikasjon (fiber), skatterelaterte forhold, 

insentivprogrammer, infrastruktur og potensielle egnede lokasjoner som raskt kan gjøres 

tilgjengelig for realisering av nye prosjekter. Disse elementene vil ha felles nytte for de 

fleste typer kraftforedlende initiativ i regionen.  

- Det nye selskapet bør hjelpe regionen med å bli mer konkurransedyktig ved å styrke 

komparative elementer og posisjonere regionen overfor potensielle nye prosjekter. Samt 

legge press på nasjonale myndigheter om økt støtte for realisering av nye prosjekter. 

- Identifisere nye internasjonale industriaktører som kan etablere nye prosjekter basert på 

fornybar energi.  

 

 
Forslag til neste trinn: 

 
Det er avgjørende viktig at om Agderregionen ønsker å følge forslaget til strategi og at arbeidet 
med å nå målene ikke stopper opp. Derfor bør man raskt; 
 

 samle de ulike hoved- interessenter til workshoper for å avklare omfang, diskutere ansvar 
og ressursene som trengs til å få etablert et initiativ å gå videre med. Det er viktig å ta 
med seg erfaringene fra Luleå regionen i dette arbeidet. (Se Vedlegg 1) 

 

 utarbeide en detaljert markedsplan og støttende ressurser med rett kompetanseprofil. 

Det er grunn til å tro at flere tiltak i Norge de siste årene ikke har vært vellykket på grunn 

av manglende bransjekunnskap og kompetanse, samt en noe defensiv holdning til bruk av 

nok ressurser. 
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2. Bakgrunn 

2.1 Regionplan Agder  

 

 

 

I Regionplan Agder 2020 har regionen satt seg felles mål. Et av disse målene er klima. Et viktig delmål 
under satsingen klima omhandler ny grønn verdiskaping. Om dette sier planen bl.a. følgende:  

 
"Det er store markedsmuligheter i grensesnittet mellom klimaendringer, mat og 
kompetanseutvikling. En offensiv og fremtidsrettet politikk på dette området kan bidra både 
til økonomisk vekst og et bedre miljø. " 

 
"Hvis Agder lyktes i å ta posisjon som en internasjonal klimaregion vil det gi regionen en 
fremtidsrettet og offensiv posisjon i møte med dagens utfordringer med omstilling og 
nedtrapping i oljerelaterte næringer etc. Dette vil være et viktig for å beholde og tiltrekke 
seg både talent og innovasjonskraft fremover." 
 

 

2.2 "Norge som grønt batteri" 
 
Gjennom arbeidet med Regionplan Agder 2020 stilte et samlet PSG seg i 2012 bak vurderingen om at 
økt satsning på kraftutveksling med resten av Europa både kan være klimavennlig og skape muligheter 
for ny nasjonal og regional verdiskaping ("Norge som grønt batteri"). Bakgrunnen for arbeidet med 
"Norge som grønt batteri" bygde fra regionens side på to forutsetninger.  For det første at Europa 
legger om sin kraftproduksjon (CO2-fri kraftproduksjon i 2050) gjennom økt utbygging av sol og vind. 
For det andre at Sør-Norge ville være det stedet hvor Norge ville koble seg opp mot dette nye 
kraftsystemet gjennom byggingen av nye kraftkabler. PSGs syn på dette samsvarte med målsettingene 
i regjeringsplattformen (Sundvollen-erklæringen) der det heter at; «Omleggingen av energiforsyningen 
i Europa gir store muligheter for verdiskaping i Norge basert på våre energiressurser. Vi må utnytte 
mulighetene dette gir oss, både når det gjelder eksport av energi og produkter fra norsk industri». 
 
På vegne av Regionplan Agder 2020 ga Klimagruppa for regionplan Agder 2020 i 2014 Adapt Consulting 
i oppdrag å utforme et innspill til den kommende Energimeldingen. For at innspillet skulle få en så bred 
oppslutning som mulig ble viktige nasjonale interessenter inviterte med. Disse var fra kommunene, 
kraftprodusentene, industrien, miljøbevegelsen og fra akademia. På bakgrunn av dette arbeidet 
utarbeidet Adapt Consulting rapporten "Innspill til Energimeldingen - Kraftutveksling med Europa mot 
2050". Innspillet har følgende tre konkrete hovedanbefalinger for ny grønn verdiskaping basert på 
kraftutveksling av fornybarkraft: 
 

1. Norge må aktivt selge og posisjonere norske ressurser i forhold til EU 
2. Norske fornybare ressurser må i større grad brukes i Norge 
3. Eksisterende, regulerbare ressurser må videreutvikles først 

 
Rapporten "Innspill til Energimeldingen - Kraftutveksling med Europa mot 2050" er blitt overlevert 
regjeringen. Det er ventet at den nye Energimeldingen vil være ferdig til sommeren 2016.  
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Bygd på målsettingene i Regionplan Agder 2020 var hovedanbefaling nummer 2. – Norske fornybare 
ressurser må i større grad brukes i Norge – spesielt interessant når det gjaldt nye grønne 
arbeidsplasser. Adapt skrev i innspillet: 
 

Norge har store fornybare ressurser som kan bygges ut og selges til Europa gjennom 
nettoeksport. Utbygging av fornybar kraft i Norge for eksport, subsidiert av norske 
strømforbrukere bidrar imidlertid i liten grad til samlet norsk verdiskaping. Med økt innslag av 
fornybar kraft med lave marginalkostnader i EU kan i tillegg betalingsviljen for energi (spesielt 
når det er mye vind og sol) bli lavere i fremtiden enn det vi ser i dag. Dette taler for at en i 
økende grad må basere verdiskapingen på norske fornybare ressurser på eget forbruk. 
[…] 
En viktig forutsetning for å sikre verdiskapingen i kraftforedlende industri er langsiktig tilgang 
på kraft til konkurransedyktige priser. Når Norge knytter seg til EU gjennom økt kraftutveksling, 
vil en kunne få tilgang på billig kraft i en del timer med mye sol/vind. I kombinasjon med 
finansielle transmisjonsrettigheter gir dette en mulighet for at norske kraftaktører klarer å 
inngå bilaterale og gjerne langsiktige avtaler med kraftaktører i EU som sikre Norge tilgang på 
denne billige kraften. I kombinasjon med egen kraft kan dette gi grunnlag for nye langsiktige 
industrikraftkontrakter. 

 
 

2.3 Agders grønne muligheter 
 
Adapt Consulting hadde fått i oppgave å skrive et innspill til den kommende Energimeldingen. Innspillet 
var derfor laget utfra et nasjonalt synspunkt.  Det er viktig å huske på at nasjonale muligheter i denne 
sammenhengen er muligheter som spesielt gjelder for Agder.  
 
Regionen vil i 2020 ha et fornybart kraftoverskudd på 7-8 TWh (ca. 900 MW). Dette utgjør mer enn 
halvparten av Norges forventede kraftoverskudd. Vindkraftsatsingen i og rundt sørlige Nordsjøen vil 
føre til at opptil 100 000 MW vindkraft vil være installert her i 2030. I perioden 2006-2021 vil det være 
investert mellom 50-60 mrd. NOK i sentralnettet og nye utvekslingskabler (5 200 MW i 2021) i 
regionen. Det er viktig å minne om at de nye utvekslingskablene for kraft både vil importere og 
eksportere fornybar kraft. På Prosinkonferansen i 2012 uttalte adm. Dir. i Hydro, Svein Richard 
Brandtzæg, følgende: Nye utenlandskabler vil gi Europa mer effektstabilitet, men vil ikke redusere et 
nordisk kraftoverskudd.  
 

 
Agder i det fornybare kraftsystemet Kilde: Statkraft/Regionplan Agder 2020 
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Agder har derfor gjennom en kombinasjon av sin beliggenhet, infrastruktur og vannkraftproduksjon en 
unik global posisjon når det gjelder tilgang på fornybar kraft. Samlet gjør dette at Agder kan kalle seg 
verdens største fornybare kraftknutepunkt. Denne unike posisjonen gir regionen handlingsrom som 
bør utnyttes til ny grønn vekst i landsdelen. Tilgangen på fornybarkraft kan brukes kan benyttes til 
følgende: 
 

 Utfasing av fossile energibærere 

 Utvikling av prosessindustrien (Eyde klyngen) 

 Nye kraftforedlende næringer 

Skal landsdelen nå målsettingene som er vedtatt gjennom Regionplan Agder 2020 bør alle de tre 
områdene over satses på. Når det gjelder nye kraftforedlende næringer er det spesielt en næring som 
skiller seg ut gjennom sterk global vekst og behov for rimelig, sikker og grønn kraft.  
 
Datasenterbransjen. 
 
I januar 2015 besluttet derfor PSG å starte prosjekt «Grønne datasentre på Sørlandet». En av 
oppgavene var å utforme forslag til en regional strategi for hvordan Agder kan etablere en grønn 
verdensledende datasenterklynge på Sørlandet strategi.   

Basert på arbeidet med klima og verdiskaping i Regionplan Agder er det klart at regionen er sterk i 
forhold til flere sentrale datasenter drivere. I lys av andre sterke regioner i Norden er det rimelig å si at 
Agder er en av få områder som egner seg for større datasenter etableringer. Verdens største fornybare 
kraftknutepunkt setter regionen på topp i Europa i forhold til forutsigbare lave priser og tilgjengelighet.  

 

2.4 Datasenterindustrien 

 

Datasenterindustrien har i de senere årene hatt en markant vekst og har beveget seg fra mindre 
datarom/sentre til ofte store, energieffektive sentre med stordriftsfordeler og fokus på fleksibilitet og 
kostandsoptimalisering. 

Det globale datasenter anleggsmarkedet vil vokse fra $ 14.59 milliarder i 2014 til $ 22.73 milliarder 
innen 2019, med en årlig vekstrate (CAGR) på 9,3% ifølge en rapport fra analyseselskapet Research and 
Markets i 2015.  

I 2020 vil ca. 50 milliarder "mobil, nettbrett og andre enheter" være knyttet til internett. Datamengden 
i verden dobles hver 18.måned.  «Sky» er en metafor, noe som svever der over hodene våre, vektløst 
og ubekymret. I virkeligheten er dette alt annet enn lette skyer, men i egne store bygg som krever 
store mengder kraft.  

Datalagringsbehovet i verden øker årlig med 30 %. I Europa alene, er det forventet at det fram mot 
2020 vil bli bygd opp mot 200 nye store datasentre (> 5 MW).  
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Eksempel på et energieffektivt datasenter setup 

 

Investeringene i disse vil være på et tre sifferet antall milliarder kroner, og skape flere titalls tusen nye 
arbeidsplasser. Sørlandet er en aktuell region for datasentre, men er avhengig av blant annet flere 
datafiberforbindelser til utlandet, men det er også behov for en nasjonal politikk som legger til rette 
for denne typen investeringer. Videre er det nødvendig med et langsiktig, profesjonelt og engasjert 
samarbeid mellom lokale og regionale aktører på Sørlandet. 

Raskt økende datatrafikk driver etterspørselen for datalagring, som resulterer i kontinuerlig utvidelse 
av det globale datasenter markedet. For å imøtekomme de enorme mengder data, er selskaper 
tvunget til å drive et antall datasentre, som kan eller ikke kan være lokalisert på samme sted. 
Kostnadene forbundet med å operere disse datasentrene er også høy, noe som gjør at man ønsker å 
kunne utnytte stordriftsfordeler med å redusere antallet og heller bygge større enheter eller campus 
type tilnærminger.  

 

Det er vanskelig for organisasjoner å administrere en rekke datasentre på forskjellige steder. Mange 
selskaper som Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Apple, og eBay foretrekker å operere noen 
gigantiske datasentre i stedet for flere mindre datasentre på flere steder. Disse gigantiske 
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etableringene nyter også godt av lokale fordeler som lave energipriser for storskala forbruk, skatt og 
klimatiske fordeler. 

Datasenter bransjen er fragmentert og drevet av flere ulike forretningsdrivere og typer virksomhet. 
Mange av de store datasenterutbyggerne og -aktørene har allerede etablert større datasentre i Europa 
og delvis i Norden. Det er vanskelig å forutsi sannsynligheten for rask etablering av datasentre i 
regionen men med Bulk Infrastructure sitt prosjekt på Stølheia i Vennesla-kommune har regionen en 
utmerket posisjon for å bygge videre på dette initiativet og er et bevis på at regionen er  funnet egnet 
som en datasenter lokasjon. 

For å tiltrekke seg nye datasentreaktører til regionen så bør det være basert på regionens mest 
komparative fortrinn. Lokasjoner på steder med riktig profil/ressurser er en viktig pådriver når 
datasenter operatører vurdere nye steder. Dette betyr at regionen må forberede gode  alternativer. Et 
avgjørende element for de store datasenter operatørene og brukere er kostnadene og 
tilgjengeligheten av fornybar kraft. Den høye tilstedeværelsen av internasjonal industri i regionen vil 
være av stor betydning. Viktig at denne blir kommunisert på riktig måte. 

Flere aktuelle arealer gjør at Sørlandet på sikt ikke bare kan få enkelte etableringer, men har 
muligheter for å bygge opp en ny grønn industriell klynge. Ringvirkninger for forskning, 
underleverandører og andre tilhørende virksomheter kan dermed på sikt bli stor. Etter etablering 
av datasenter for Facebook i Luleå-regionen i Sverige, ser regionen for seg at det i 2020 vil være 2 
500 – 3 500 nye arbeidsplasser knyttet til en ny datasenterklynge. 

 

 

Datasenter klynge i Luleå-regionen. 

Kilde: Strategi för att skapa en världsledande teknikregion …, Länsstyrelsen Norrbotten. 

 

Bulks engasjement i regionen 

Bulk Infrastructure har engasjert seg sterkt i regionen gjennom deres datasenter campus prosjekt på 
Stølheia. Første kvartal 2017 skal første bygget med 1200  m2 datasenter areal stå klart for drift. 
Senere i 2017 planlegges flere datasenter bygg som vil være ferdige til innflytting. Det er viktig at 
regionen støtter prosjektet og lærer av de erfaringer som gjøres fortløpende. Prosjektet vil være en 
viktig referanse å vise til for nye aktører som vil vurdere regionen. Bulk har også investert tung i 
fiberkommunikasjon og jobber aktivt med å støtte løpende initiativ om nye sjøkabler mot Tyskland og 
England. 
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                 Bulk Infrastructure -  Datasenter campus område på Stølheia 

 

2.5 Luleå-regionen og Norrbotten Län  

Datasenteret initiativ i Luleå regionen er imponerende. Etter etablering av det første initiativet 
tilbake i 2008 og frem til i dag med salg og markedsorganiseringen under merkenavnet Node Pole, 
er regionen i dag den klare markedsleder for store industridatasentre i Norden. Med 175 MW, 
fordelt på opp mot 10 forskjellige datasentre med Facebook og KNC Mining som de viktigste og 
største aktørene, vil det være det naturlig for andre nordiske regioner å lære av dette arbeidet. 
Måten de har greid å danne et felles initiativ mot markedet er avgjørende og nye prosjekter føler 
seg velkomne på en tillitsfull og forretningsvennlig måte. Erfaringene viser også viktigheten av å ha 
gode planer og prosesser for infrastruktur og arealutvikling. ”Time to market” er avgjørende og  
skal med henge med i konkurransen med andre alternative destinasjoner må man her være 
proaktive. Å kunne diskutere aktuelle leveranser med potensielle kunder fra dag en er en stor 
fordel. Kraftselskapene innehar en stadig viktigere rolle rundt initiativene i Luleå regionen og  
bidrar sterkt til at nye prosjekter lar seg realisere. 

En annen viktig aktivitet de har er koblingen mot University of Technology i regionen med 
etableringen av et FoU-prosjekt, SICS ICE, et område for forskning innen datasenterløsninger med 
en kapasitet på 2 MW. (For storskala testing). 
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                                                            Facebook datasenter i Luleå 

 

Länsstyrelsen i Norrbotten fikk i 2014 utarbeidet en strategi for etablering av energieffektive 
datasentre i regionen. Deres visjon er en tilvekst av 10-20 datasentre og 2000-3000 arbeidsplasser 
innen 2020.  

Erfaringene fra Facebook etableringen i 2011 er at det skapes store ringvirkninger ved etablering av 
store datasentre som tilfører nye bedrifter og arbeidsplasser lokalt. 

 

2.6 Visjon 
 

Visjonen i forhold til Regionplan Agder 2020: 

Det er store markedsmuligheter i skjæringspunktet mellom klimatiltak og nærings- og 
kompetanseutvikling. En offensiv og fremtidsrettet politikk på dette området kan bidra både til 
økonomisk vekst og bedre miljø.  

Dersom Agder lykkes med å ta posisjonen som en internasjonal klimaregion, vil det posisjonere 
landsdelen som fremtidsrettet og offensiv i møtet med vår tids største utfordring. Dette er et viktig 
virkemiddel for å beholde og tiltrekke seg talent og innovasjonskraft.  

Gjennom arbeidet med Regionplan Agder 2020 prosjektet "Norge som grønt batteri" var en viktig 
tilråding at norske fornybare ressurser i større grad må brukes i Norge. For Sørlandet med et 
fornybart kraftoverskudd i 2020 på 7-8 TWh er dette rådet særlig viktig.  

Visjonen er å kunne utnytte det store overskuddet av fornybar kraft i regionen på en effektiv måte 
gjennom styrking av ulike typer kraftforedlendeindustri. Derfor er datasenterindustrien en 
potensiell viktig og stor avtager av fornybar kraft, og vil tilføre positive grønne ringvirkninger for 
regionen.  

Etablering av Sørlandet som et nasjonalt fiberknutepunkt vil også være naturlig å legge inn i 
visjonen for regionen. Med forholdsvis korte geografiske avstander til flere av de viktigste landene i 
sentral Europa, vil en fremtidig forsterkning av Norges telekommunikasjonsforbindelser naturlig 
kunne gå igjennom regionen 

Visjonen bygger også videre på de områder Oxford Research pekte på i sin rapport sommeren 
2015: 
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Anbefalingen fra Oxford Research report studie (juni 2015) 

 

- Å handle raskt er nøkkelfaktoren i dette markedssegmentet. For å gjøre dette må kommunene, 

politiske partier, regionale myndigheter og kommunale myndigheter komme til en enighet om 

hvordan de skal håndtere datasentre som en ny industri, hvor du skal etablere dem og arbeide 

sammen i samme retning. Dette inkluderer også Universitetet i Agder, Agder Energi og Sira-Kvina 

kraftselskap. 

- De lokale strømselskapene bør vurdere å ta en proaktiv rolle mot energi-infrastruktur og    
  potensielle investorer. Disse energiselskapene har mye å tjene på produksjonen i grønne     
  datasentre. 
- Kommunene bør ikke ta unødig finansiell risiko, selv når det er viktig å handle raskt. 
- Potensielle investorer må oppfatte Agder som nummer én plassering for grønne datasentre i  
  Norge. 
- På fylkesnivå bør det etableres en klar markedsføringsplan med dedikerte ressurser. «Bulk» - 
  initiativet er viktig som en referanse og ledende initiativ. 
- Referanser til etablerte grupper og internasjonale selskaper som har valgt å etablere lokaler i  
  Agder. 
- En tydelig kommunikasjonsstrategi om hva Agder kan tilby potensielle investorer, med  
  Universitetet i Agder som sitt sentrum. 
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3.  Grunnlaget for strategien 
 

Det er viktig for å forstå datasentermarkedet før man kan prøve å forutsi fremtiden for de ulike 
typene forretningsmodeller for drift i datasentre. I Vedlegg 1 finnes bakgrunnsinformasjon for å gi 
en bedre forståelse av de ulike datasenter forretningsmodeller og hvordan markedet kan 
vurderes. 

For strategiarbeidet er det blitt fokusert på datasentre med et behov for 5 MW kraftkapasitet og 
høyere. 5 MW kan også være et greit utgangspunkt for å oppnå storskala fordeler i forhold til 
driftsoptimalisering. Avhengig av forretningsmodell vil storskalafordeler være typisk være at man 
kan fordele kostander som sertifiseringer, drift og vedlikeholds og vaktpersonell over flere 
enhetskomponenter som m2 og kW etc. 

Hovedlinjen for de strategiske målene er å etablere langsiktige leveranser av store 
kraftkapasiteter fra fornybar energi produksjon i et langsiktig perspektiv. Videre å koble nye 
kraftforedlende industriprosjekter mot eksisterende kraftforedlende industri i regionen.  

 

 

Det vil være gunstig for regionen å samle inn og vedlikeholde informasjon som dokumentasjon, 
kart, ferdigheter etc. på områder som kraft, fiber, plassering osv. for regional bruk av ulike deler 
av industrien, så vel som for andre deler av regionene behov for informasjon.  

 

3.1 Markedsposisjon 

Regionen er godt posisjonert som en datasenterregion når man tar i betraktning den viktigste 
nøkkelfaktoren: fornybar kraft til Europas laveste priser. Muligheten til å inngå langsiktige 
kraftavtaler med kraftselskaper og sikre gode forutsigbare priser for 10 år er mulig. Med den nye, 
lave elavgiften til datasentre som bruker mer enn 5MW er utsiktene lyse for nyetableringer de 
kommende årene. Skal dette skje må det jobbes målrettet med et ”samlende” industristøtte 
initiativ i Agder. Når vi vet at strømkostnadene kan være så høye som 60% av driftsomkostningene 
for et datasenter, er dette ofte avgjørende for kraftforedlende  industriprosjekter over tid. 
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Nordic power contracts for the next ten years, currently trading at all time low at Nasdaq OMX. 

Closing prices 11. March 2016: http://www.nasdaqomx.com/commodities/market-prices/history  

 

I perioden 2015-2020 vil det ha blitt investert 50-60 milliarder kroner i sentralnettet og nye 
utvekslingskabler for kraft i regionen. De nye kraftkablene kobler oss til de store områdene i Vest-
Europa hvor vindkraft i stor skala nå blir bygd ut. Samtidig går Norge mot et rekordstort fornybart 
kraftoverskudd. I 2020 vil Norge ha et overskudd på 13-14 TWh. Over halvparten av dette 
overskuddet vil være på Sørlandet (7-8 TWh).  

Når det gjelder kobling mot andre land kan man si at regionen er godt posisjonert når vi ser på 
den fysiske avstanden til resten av Europa. Den nye «Skagerak 4» -fiberkabelen mellom regionen 
og Danmark og alternative ruter mot Oslo og Stavanger og videre ut mot Europa gir forskjellige 
alternative føringsveier som også er et krav fra datasenter industrien. Kommunikasjon og fiber 
messing kan regionen ansees som nøytral i forhold til andre konkurrerende alternative regioner i 
Norden.   

Regionen arbeider med flere sjøkabelprosjekter for å bli mer konkurransedyktig i markedet. 
Forsinkelser (latency) på fiberføringsveiene vil ikke være et problem for de fleste av de potensielle 
datasenter initiativene.  

Agder er i en god startposisjon med Bulk Infrastructure som allerede etablerer første fase av deres 
datasenter-campus på Stølheia med en 2 x 100 MW kraftkapasitet for området. Regionen bør lære 
av denne prosessen når det gjelder det lokale behovet for godkjenninger og endringer av 
reguleringsplaner etc. og andre typer utfordringer for slik prosjekter som ofte har en kort 
tidshorisont på ferdigstillelse av prosjekter. ”Time to market” er viktig og erfaring fra andre 
regioner i Norden viser at potensielle kunder svært ofte er «mer enn klare» til å starte sin 
produksjon når de er på leting etter en lokasjon og endelig vil ta beslutningen. Et viktig spørsmål 
er hvordan regionen kan støtte datasenterinitiativ i regionen på en lignende måte som i Luleå? 
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Avhjelpende aktiviteter for å redusere virkningen av svakheter og trusler: 

 Etablere en «Ny industri utvikling» -organisasjon med nødvendige myndighet og 

gjennomføringskraft i regionen 

 Identifisere og allokere mulige næringsarealer for DC og kraftforedlende industrietableringer 

 Samordne og støtte felles fibertilbud til de som ønsker å etablere større prosjekter i regionen. 

 Fremhev det fornybare kraftknutepunktet for grønne datasentre med fokus på kraftoverskudd 

i regionen 

 Etablere en god ”go to market” plan støttet av nok midler til å fremføre og forankre budskapet 

hos de potensielle kundene. 

 

3.2 Strategiske retninger 
 

Basert på vurdering av hoveddelene av sentrale elementer i verdikjeden, slik som kraft, fiber, 
anvendelige lokasjoner, «lett å forhandle med», regulatoriske myndigheter og lokal støtte, samt et 
forutsigbart skatte- og kostnadsbildet er det avgjørende hvordan regionen velger å håndtere dette 
i en samlende struktur.  

Det er viktig å arbeide for en bred politisk støtte for strategien. De fleste av de potensielle 
initiativene vil se etter forutsigbarhet og risiko knyttet til skatt og avgifter og øvrige 
rammebetingelser. En bred politisk plattform som støtter de strategiske linjene vil skape komfort 
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og føre til at aktuelle prosjekter vil vekte risiko rundt disse spørsmålene mer fordelaktig. En 20+ 
års horisont er ofte et typisk minimum perspektiv når man skal vurdere en større etablering av ny 
industri som dette. Hvis de politiske partiene i regionen kan bli enige om en felles støttende og 
langsiktig plattform for kraftforedlende industri vil dette være en stor fordel. 

 

3.3 Benchmarking og komparative fortrinn 
 

Agder-regionen har en sterk fordel i knutepunktet med fornybar energi med  stor 
leveransekapasitet av fornybar energi i flere tiår framover. I dag vil man også finne blant de laveste 
kraftprisene her med mulighet for å forhandle langsiktige kontrakter. 

Det blir bl. annet viktig å se på følgende utfordringer: 

 

 Å posisjonere seg i nordisk og norsk sammenheng, som den mest attraktive regionen for 
etablering av store datasentre. Agder bør snarlig posisjonere seg som den regionen i Norge 
som satser på grønne datasentre. Dette bør skje gjennom et regionalt samarbeid mellom 
private, akademia og offentlig sektor.  
 

 Å levere arealer med høy kvalitet. Skal Agder klare å trekke til seg denne næringen kreves det 
at infrastrukturen er helt klar til bruk på kort varsel. Det vil si at aktuelle arealer gjerne er helt 
eller delvis ferdig utredet og klar for bygging. At fiber-, kraft- og vanntilførsel er klargjort/lett 
tilgjengelig. Det er verdt å merke seg at dette punktet kan være utfordrende både 
organisatorisk og kostnadsmessig. For mange kommuner vil det trolig kreve et OPS-samarbeid. 
 

 Å utnytte den sterke regionale posisjonen som  Agder Energi har som en pådriver for økt 
utnyttelse av grønn kraft i regionen. 
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4. Forslag til strategi 
 

For å tiltrekke seg nye datasenteraktører til regionen så bør det være basert på regionens mest 
komparative fortrinn. Lokasjoner på steder med riktig profil/ressurser er en viktig pådriver når 
datasenter operatører vurdere nye steder. Dette betyr at regionen må forberede gode  alternativer. Et 
avgjørende element for de store datasenteroperatørene og brukere er kostnadene og tilgjengeligheten 
av fornybar kraft. Agder må identifisere og selge seg selv som en grønn verdiskapende region. Den 
høye tilstedeværelsen av internasjonal industri regionen vil være av stor betydning. Viktig at denne blir 
kommunisert på riktig måte.  

 

4.1 Den bredere strategi 

Den anbefalte strategi er basert på en «Invest in Agder»-tilnærming, der de fleste av de komparative 
fortrinn er knyttet til bruken av fornybar energi i regionen. En felles og bred strategi vil kunne være 
nyttig for regionen og representere et større potensiale for å bringe flere industriprosjekter til regionen 
raskere enn om man etablerer en enkeltstående aktivitet for kun datasenter etablering. Dette gir også 
en lavere risiko og man kan forsvare å bruke mer ressurser da nytteverdien for aktivitetene kan spres 
på flere initiativ. 

 

Organisering og samarbeid 

Det er helt avgjørende at regionen fremstår samlet og med en sterk struktur for å skape nødvendig tillit 
for nye kraftforedlende industrietableringer i regionen. I Vedlegg 1 er det en rekke suksessfaktorer som 
man i Luleå har pekt på som avgjørende. Bygd på erfaringene fra Luleå-regionen/Norrbotten foreslåes 
det at regionen tar en lignende strategisk tilnærming. Selv o det er ulikheter mellom Norrbotten og 
Agder er det faktisk overaskende mange likheter mellom de to regionene. 

Det er viktig at regionen etablerer et helhetlig miljø for mulige datasenteretableringer. Det betyr at at 
regionen må jobbe innenfor en rekke ulike områder samtidig. Basert på erfaringene fra  

Fornybart	–	kra knutepunkt	

DC-strategi	
Utvikling	av	

kra foredlende	næring	
(Eyde-Cluster)	

Nye	
	kra foredlende	

næringer	

-�125�-



   

Grønn Datasenter Initiell Strategi Anbefaling V.1.0  Page 22 

 

Luleå/Norbotten foreslåes følgende regionale satsningsområder.:

 

 

Styrke våre svakheter – styrke fiberinfrastrukturen 

Erfaringer fra Irland og USA viser at en godt utbygd fiberinfrastruktur alene kan være den viktigste 
driveren for å få datasenteretableringer. Selv om Agder ikke nødvendigvis i dag har en 
fiberinfrastruktur som utelukker mulige investeringer, har den heller ikke en fiberinfrastruktur som gjør 
at den tiltrekker seg etableringer. Skal derimot landsdelen ta mål av seg å bli en foretrukket aktør i 
datasenterbransjen må fiberinfrastrukturen bli bedre. Dette gjelder både ut av regionen og internt i 
regionen. 

Sørlandets plassering sør-vest på den Skandinaviske halvøy gir den en beliggenhet som hvor 
etableringen av nye fiberforbindelser til/fra kontinentet rent geografisk kan være naturlig.  

Samtidig viser det seg at gjennom en attraktiv fiberinfrastruktur kan det danne seg knutepunkt. 
Sørlandet (i samarbeid med f.eks. Rogaland) bør derfor kunne ta mål av seg til å bli et viktig knutepunkt 
for fiberinfrastruktur i Skandinavia. 

Når det gjelder den interne fiberinfrastrukturen i regionen er den noen steder god (langs kysten) mens 
den andre steder (i innlandet) med fordel kan bli bedre. Det bør være en målsetting for 
fylkeskommunene og kommunene å ta mål av seg, sammen med fiberbransjen og eventuelt staten, å 
styrke den interne fiberinfrastrukturen i hele regionen.  

Det er viktig å minne om at selv uten etableringer av datasentre vil det for en region som Agder, med 
mål om utvikling i hele landsdelen, være avgjørende viktig med en god datafiberinfrastruktur for 
fremtiden. 
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Forskning, utvikling og innovasjon 

I Luleå har det tekniske universitetet der satset mye på å styrke/øke kunnskapen om og utvikle nye 
løsninger knyttet til utviklingen av datasenter- og skytjenester. En liknende satsing fra UiAs side vil ikke 
bare kunne utdanne arbeidstagere til ulike områder innenfor datasenterindustrien, men kan være med 
å gi kompetanse som vil være relevant innenfor alle områder innenfor et stadig mer digitalt samfunn 
som datasikkerhet, big data, dataanalyse og sluttbruker applikasjoner osv. Denne IKT-kompetansen vil 
også være viktig i et klima perspektiv. En bedre utnyttelse av IKT-teknologi vil i følge beregninger kunne 
senke de globale klimautslippene med 16-17 % innen 2020. (kilde: The Role of ICT in Driving a 
Sustainable Future, GeSI, 2012) 

Innenfor innovasjon vil det være behov for nyskapende; tjenester, produkter, arbeids- og 
bedriftsmetoder. Når det gjelder forskning vil det kunne, som i Luleå, bli etablert nasjonale 
forskningsinstitutt, samt igangsetting av bedriftsdrivene forskningspiloter. 

Et spesielt interessant område hvor ikke bare datasentre, men også industrien, har behov for mer 
forskning gjelder utnytelse av overskuddsvarme. I en klimavennlig fremtid vil det være få steder globalt 
hvor gode løsninger for utnyttelse av denne typen energi vil være mer interessant enn akkurat på 
Agder.  

 

Regional næringsutvikling 

Leverandørtjenester til bygging  og drift av datasentre vil gi flere arbeidsplasser regionalt enn selve 
datasentrene. Næringslivet i regionen bør derfor se på mulighetene for nye forretningsmuligheter, økt 
kompetanse (i samarbeid med regionale utdanningsinstitusjoner) samt vurdere mulighetene for ulike 
typer ny etableringer Det bør samtidig være et mål om å utvikle egne leverandørnettverk regionalt.  

I denne sammenhengen kan nevnes Digin, UiA og Kristiansand Næringsselskap sine arbeider nå (våren 
2016) med en kartlegging av kompetanse- og tjenestebehov for datasentre. Det vil være svært viktig 
for regionene å støtte opp om en videreføring av denne typen initiativ fra næringslivet selv. 

 

Etablering av datasentre 

En viktig forutsetning for etablering av datasentre er å ha aktuelle lokaliteter tilgjengelig. Etter som det 
finnes ulike typer datasentre vil det også være ulike typer areal og infrastruktur behov. Typisk er det at 
aktuelle etablerere i størst mulig grad vil ha så kort tid som mulig når det gjelder "time to marked". Det 
betyr at om en lokalitet skal være aktuell må mye arbeid innenfor reguleringsarbeid og prekvalifisering 
være gjort.  Kraftkonsesjoner, fibertilkoblinger o.l. 

Erfaringene som Bulk Infrastructure og Vennesla kommune har gjennom arbeidet med Stølheia vil da 
kunne være viktig for andre aktuelle lokasjonsvurderinger i regionen.  

Erfaringene fra Luleå viser at det viktigste de har gjort er at de har organisert salg, markedsføring og 
support som en helhetlig og samlende aktivitet knyttet til de ulike lokalitetene. På den måten skjer 
kommunikasjonen med potensielle datasentre, eller for den saks skyld, andre kraftforedlende, 
virksomheter på en kontrollert og profesjonell måte. Man må kunne møte forespørsler med klare og 
entydige svar og ha evne til å reagere hurtig med raske kommunikasjonsveier internt i regionen.  

I tillegg må man sørge for at man har en sammensetning av ressurser som speiler behovet og 
forventingene i prosjektene og at man prøver å avklare klare ansvar og myndighetsstrukturer når 
økonomi og finansieringsspørsmål kommer opp.  
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Salg, markedsføring og support 

"Invest in Agder" er et prosjektnavn for å illustrere en mulig struktur for å organisere et initiativ. Dette 
bør være et partner skap mellom ulike utviklingsaktører i regionen (som f.eks. fylkeskommunene, 
Innovasjon Norge, Universitetet i Agder, Eyde-klyngen og andre viktige forretningsinteressenter i 
regionen). Erfaringene fra Luleå viser hvor viktig det er å ha dedikerte lokalfolk med et godt omdømme 
som ledende i initiativet for en god dialog med de ulike forretningsinteressenter.  

I markedsføring og tilknyttede støttetjenester vil det være en kombinasjon av felles strategiske deler 
som fornybar energi, fiber, lokasjon og regulatoriske spørsmål osv. Andre strategideler vil være 
bransjespesifikke. 

For å minimere risikoen for prosjektet anbefales det med et bredere industrielt initiativ. Hvis 
prosjektorganisasjonen er mer profilert for å støtte ny næring i regionen som sådan vil det trolig være 
lettere å få en bredere politisk støtte og finansiering til å gå videre.  

 

Hva skal til for å lykkes? 

For å lykkes med en bredere strategi bør regionen prøve å få til en felles og langsiktig politisk plattform 
for å støtte eksisterende og ny industri, slik at man sikrer forutsigbare rammer for næringen i et 20 års 
perspektiv. Nye investeringer i den kraftforedlende industrien er ofte avhengig av forutsigbarheten 
fremover, og hvor stor risikoen er for at negative endringer vil skje. 

Et bredt politisk engasjement er viktig for å få på plass en «Invest in Agder»-strategi. Denne strategien 
kan sikre at viktige initiativ fra nye bransjer blir tatt vare på og utvikler seg som planlagt. For å 
tilfredsstille den nødvendige støtten for markedsføring og utvikling av nye industriprosjekter i regionen 
vil forutsigbarhet rundt rammevilkårene i et lengre perspektiv være avgjørende. Samarbeid med 
«Invest in Norway» og andre eksterne partnere er viktig etter hvert som man går fremover med 
strategien.  

Den beste måten er trolig at regionen etablerer en felles selskapsstruktur for å sikre de langsiktige 
målene for strategien. Å støtte og bygge nye bransjeinitiativ tar tid og må forankres godt i regionen for 
å kunne gi de potensielle tiltakene nødvendig tillit og trygghet. Et etablerings-initiativ med minimum 5 
års horisont hvor man har tydelig definerte mål og finansieringsrammer vil kunne danne et naturlig 
utgangspunkt for hovedaktiviteten fremover for datasenter og annen kraftforedlende 
industriprosjekter.  Selskapet bør være koblet opp til et rådgivende utvalg med sterke regionale 
deltagere og  med solid bransjekunnskap. 

Datasenter strategien vil inngå som en naturlig del av et felles Initiative for kraftforedlendeindustri i 
regionen: 
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Erfaringer fra Luleå er at et sterkt lokalt engasjement er viktig. De potensielle prosjektene trenger å bli 
møtt av en «lett å gjøre forretninger med» -tilnærming og regionen må være i stand til å møte med et 
koordinert og kompetent team som forstår kundenes behov og er i stand til å lede prosjektene 
gjennom den viktige første fasen. Initiativet må være godt koblet til viktige regionale interessenter. 
Speielt vil Agder Energi kunne spille en vikitg rolle i et slikt perspektiv. 

 

4.2 Strategianbefaling 

 

Forutsetninger  

Dette er et forslag til strategi. En hoved forutsetning er i den sammenhengen, bygd på målsettingene i 
Regionplan Agder 2020, er følgende  

 Agder skal utnytte sin posisjon som et globalt fornybart kraftknutepunkt for ny grønn vekst bygd på 

foredling av fornybarkraft: 

o Utvikle eksiterende kraftforedlende industri 

o Legge til rette for nye kraftforedlende industri 

o Legge til rette for etablering av en grønn datasenterklynge 

Med denne forutsetningen gitt foreslåes følgende  forslag til strategier med tre hovedpunkter. 
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Forslag til strategi  

 Regionen koordinerer og fordeler oppgaver knyttet til hvordan, hvem og hva ulike aktører skal 

gjøre for skape et helhetlig miljø for etablering av en grønn datasenterklynge på Agder. Arbeidet bør 

deles opp i fire hovedområder: 

- Styrke fiberinfrastrukturen 

- Forskning, utvikling og innovasjon 

- Regional næringsutvikling 

- Etablering av datasentre  

Dette bør i størst mulig grad bygge videre på Bulk Infrastructures initiativ på Stølheia. (Bulk 

etablerer i disse dager første trinn i en større datasenter campus på Stølheia i Vennesla.)  

 

 Agder skal ha som mål å videreutvikle bedriftene i Eyde Cluster, slik at næringen: 

- fortsetter å investere i Agder 

- i størst mulig grad etablerer nye utviklingsprosjekter i Agder i stedet for andre steder. 

- Legge til rette og bidra til ny kraftforedlende industrietablering. 

 

 Etablere et "Invest in Agder" for markedsføring, salg og salgssupport med nødvendig kompetanse 

og støtte for kraftforedlende industri inkl. datasenterindustri.  

- Det anbefales å se nøye på erfaringene fra Luleå med hensyn til et felles salgs- og 

markedsføringsselskap. (Se Nordbotten og Luleå seksjonen i vedlegg 1.) 

- Sørg for at den nye selskapsstrukturen har nok ressurser og midler til å sikre kontinuitet i 

minimum et 5 års perspektiv. 

- Det nye selskapet bør ha ansvaret for å utarbeide og vedlikeholde informasjon om viktige 

elementer i regionen som bl. annet kraft, kommunikasjon (fiber), skatterelaterte forhold, 

insentivprogrammer, infrastruktur og potensielle egnede lokasjoner som raskt kan gjøres 

tilgjengelig for realisering av nye prosjekter. Disse elementene vil ha felles nytte for de 

fleste typer kraftforedlende initiativ i regionen.  

- Det nye selskapet bør hjelpe regionen med å bli mer konkurransedyktig ved å styrke 

komparative elementer og posisjonere regionen overfor potensielle nye prosjekter. Samt 

legge press på nasjonale myndigheter om økt støtte for realisering av nye prosjekter. 

- Identifisere nye internasjonale industriaktører som kan etablere nye prosjekter basert på 

fornybar energi.  

 
Forslag til neste trinn: 

 
Det er avgjørende viktig at om Agderregionen ønsker å følge forslaget til strategi og at arbeidet med å 
nå målene ikke stopper opp. Derfor bør man raskt; 
 

 samle de ulike hoved- interessenter til workshoper for å avklare omfang, diskutere ansvar og 
ressursene som trengs til å få etablert et initiativ å gå videre med. Det er viktig å ta med seg 
erfaringene fra Luleå regionen i dette arbeidet. (Se Vedlegg 1) 
 

 utarbeide en detaljert markedsplan og støttende ressurser med rett kompetanseprofil. Det er 
grunn til å tro at flere tiltak i Norge de siste årene ikke har vært vellykket på grunn av manglende 
bransjekunnskap og kompetanse, samt en noe defensiv holdning til bruk av nok ressurser.  
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Vedlegg:    
Vedlegg 1 - Appendix 1 – Background information and analysis, www.regionplanagder.no/ 

      Vedlegg 2 - Nexia rapport om fiber i regionen. www.regionplanagder.no/ 

 

Referanser: 

- Regionplan Agder2020 

- Anders Granberg – Fra Node Pole initiativet 

- Strategi for att Skapa en verdensledende teknikkregioni Nordbotten for klimasmarte  effektive 

datasenter - Länsstyrelsen i Norrbottens län 

- A springboard for green data centers in Southern Norway  - A report written by Oxford       

Research commissioned by the counties of Vest and Aust Agder 

- Power Supply in Southern Norway – A Brief Overview  - Adapt Consulting 

http://www.datacenterknowledge.com/ 

http://www.datacenterdynamics.com/ 

http://thenodepole.com/ 

https://www.datacenters.com/ 

http://www.colo-x.com/ 

http://www.broad-group.com/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift-om-saravgifter/id2468232/ 

http://bulk.no/ 

http://www.invinor.no/no/Industries/Green-IT/ 

http://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/The-Data-Center-Initiative/ 

http://www.investinfinland.fi/datacenter/main.php 

http://www.investindk.com/Clusters/ICT 

http://datacenter.invest.is/ 

http://www.cbronline.com/ 

http://www.investindk.com/Clusters/ICT 

http://datacenter.invest.is/ 

https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Agder/Naringslivet-i-Agder/) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Power_usage_effectiveness 

http://nexia.no 

http://aenett.no 

http://statkraft.no 

http://statnett.no 

http://uia.no 

http://digin.no 

http://www.eydecluster.com/ 

http://gcnode.no 

http://sirakvina.no 
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Fiber	  i	  Agder	  	  
-‐	  overordnet	  kartlegging	  av	  infrastruktur	  og	  kapasitet	  

	  
	  

Utarbeidet	  for	  ”Grønne	  datasentre	  på	  Sørlandet”	  
	  
	  

Januar	  2016	  

Notat	  
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-‐	  Nexia	  -‐	  
Fiber	  i	  Agder	  –	  overordnet	  kartlegging	  av	  infrastruktur	  og	  kapasitet	  

	   2	  

	  

Om	  notatet	  

Oppdragsgiver:	  	   Grønne	  datasentre	  på	  Sørlandet	  

Leveransedato:	   13.	  januar	  2016	  

Versjon:	   1.1	  

	  

Om	  Nexia	  Management	  Consulting	  

Nexia	  Management	  Consulting	  er	  et	  rådgivningsselskap	  med	  spisskompetanse	  innen	  
telekommunikasjon	  og	  IKT	  infrastruktur.	  	  

Våre	  kunder	  er	  nye	  og	  etablerte	  virksomheter	  innen	  bredbånd,	  mobilkommunikasjon,	  
fasttelefoni	  og	  nye	  elektroniske	  informasjons-‐	  og	  kommunikasjonstjenester.	  Vi	  bistår	  også	  
myndigheter,	  utstyrsleverandører	  og	  bransjeorganisasjoner.	  

Våre	  oppdrag	  spenner	  fra	  strategisk	  og	  finansiell	  rådgivning	  til	  operativ	  bistand	  av	  teknologisk,	  
markedsmessig	  og	  regulatorisk	  art.	  
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Fiber	  i	  Agder	  –	  overordnet	  kartlegging	  av	  infrastruktur	  og	  kapasitet	  

	   3	  

1   Innledning	  
Fiberforbindelser	  med	  tilstrekkelig	  kapasitet,	  høy	  stabilitet	  og	  god	  robusthet	  er	  en	  forutsetning	  
for	   etablering	   av	   et	   datasenter.	   Det	   finnes	   flere	   mulige	   modeller	   for	   etablering	   av	  
transmisjonskapasitet	  til	  et	  datasenter,	  avhengig	  av	  ansvarsfordeling	  mellom	  utbygger,	  eier	  og	  
leietaker.	  Fleksibilitet	   i	  valg	  av	   transmisjonsløsning,	   tilstrekkelig	   redundans	  samt	  pris	  vil	  være	  
viktige	  kriterier	  ved	  valg	  av	  lokasjon.	  

Dette	   notatet	   gir	   et	   overordnet	   bilde	   av	   fiberinfrastrukturen	   i	   Agderfylkene.	   Fokus	   er	   på	  
tilgjengelig	   infrastruktur	  mellom	   Sørlandet	   og	   viktige	   regioner	   som	   Stavanger	   og	   Oslo,	   samt	  
utlandet.	  

Notatet	   tar	   utgangspunkt	   i	   behovene	   hos	   en	   tung	   bruker	   lokalisert	   i	   et	   datasenter.	  
Kartleggingen	  fokuserer	  på	  tilbydere	  som	  kan	  tilby	  transportkapasitet	  inn	  og	  ut	  av	  regionen,	  og	  
i	  mindre	  grad	  på	  tilbydere	  som	  kan	  tilby	  lokale	  distribusjonsnett.	  	  

Kartleggingen	   er	   basert	   på	   informasjon	   fra	   operatørenes	   hjemmesider,	   informasjon	   fra	  
offentlige	  presentasjoner,	  intervjuer	  med	  enkelte	  aktører,	  samt	  Nexias	  erfaring.	  Det	  kan	  finnes	  
infrastruktur	  som	  ikke	  er	  fanget	  opp	  i	  dette	  notatet.	  
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2   Fiber	  i	  Agder	  
Det	  er	  flere	  aktører	  som	  eier/kontrollerer	  fiberinfrastruktur	  i	  Agder.	  Telenor	  og	  Broadnet	  er	  de	  
to	  viktigste,	  men	  også	  Statnett,	  Jernbaneverket	  og	  TDC	  har	  vesentlig	  infrastruktur	  inn	  og	  ut	  av	  
regionen.	  I	  tillegg	  finnes	  det	  en	  del	  mindre	  aktører	  med	  aksessnett	  i	  visse	  områder.	  Disse	  kan	  i	  
noen	  tilfeller	  også	  tilby	  forbindelser	  ut	  av	  regionen.	  

Fiberaktørene	  driver	  utstrakt	  bytting	  og	  utlån	  av	  fiber	  seg	  i	  mellom	  (såkalt	  ”swapping”),	  i	  tillegg	  
til	  at	  de	  leier	  på	  kommersielle	  vilkår	  av	  hverandre.	  I	  mange	  tilfeller	  vil	  det	  derfor	  være	  overlapp	  
i	  den	  fysiske	  infrastrukturen	  til	  de	  ulike	  tilbyderne.	  Informasjon	  om	  slik	  swapping	  og	  leieforhold	  
er	  vanskelig	  tilgjengelig	  og	  som	  oftest	  konfidensielt	  mellom	  partene.	  En	  grundigere	  analyse	  av	  
dette	  er	  ikke	  mulig	  innenfor	  rammen	  av	  dette	  notatet.	  

Kartene	   vist	   her	   er	   basert	   på	   offentlig	   tilgjengelig	   informasjon	   om	   fibernett	   i	   Agder-‐fylkene.	  
Nexia	  er	  kjent	  med	  at	  noen	  av	  operatørene	  har	  etablert	   fiber	   i	   tillegg	  til	  det	  som	  vises	  på	  på	  
kartene.	  Oppdragsgiver	  har	  tilgang	  til	  mer	  detaljerte	  kart.	  

2.1   Telenor	  
Telenor	   eier	   og	   opererer	   det	  mest	   omfattende	   fibernettet	   i	  Norge.	  Deres	   stamnett	   er	   logisk	  
delt	  opp	  i	  et	  kjernenett	  (Core)	  med	  direkte	  forbindelser	  mellom	  de	  største	  byene	  i	  Norge,	  og	  et	  
regionnett	  (Metro	  Core)	  som	  knytter	  regionale	  knutepunkt	  til	  kjernenettet.	  	  

	  
Figur	  1.	  Telenors	  transportfiber	  i	  Agder.	  Kilde:	  Tonia	  Faremo,	  presentasjon	  Fiberoptikk	  2015	  

Kartet	   i	  Figur	  1	  viser	  en	  skisse	  av	  Telenors	   transportnettfiber	   i	  og	   rundt	  Agder.	  På	   toppen	  av	  
denne	   infrastrukturen	   realiserer	   Telenor	   sitt	   Metro	   Core-‐nett	   i	   form	   av	   regionale	  
ringstrukturer,	  som	  vist	  i	  Figur	  2.	  

I	   tillegg	   til	   infrastrukturen	   vist	   i	   kartene,	   kontrollerer	   Telenor	   og	   TDC	   fiber	   i	   en	   sjøkabel	   fra	  
Grimstad	  til	  Danmark	  ("Danmark-‐Norge	  5"	  fra	  1992),	  men	  det	  er	  usikkert	  hvilken	  kapasitet	  som	  
er	  tilgjengelig	  i	  denne.	  

Telenor	   er	   også	   en	   betydelig	   aktør	   innen	   aksessfiber	   i	   regionen,	   særlig	   etter	   kjøpet	   av	   LOS	  
(Agder	  Energi)	  sin	  bredbåndssatsing.	  

4

Transportnett-fiber
Sør-Norge

Risikomomenter:
• Flom
• Ras
• Storm & trefall
• Stolpepåkjørsler
• Skipsankring
• Is & landtak

Kombinasjon av:
• Luftkabel
• Sjøkabel
• Kanalkabel
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Figur	  2.	  Telenors	  Metro	  Core	  i	  Agder.	  Kilde:	  Tonia	  Faremo,	  presentasjon	  Fiberoptikk	  2015	  

	  

2.2   Broadnet	  
Broadnet	   kontrollerer	   betydelig	   fiberinfrastruktur	   i	   Agder,	   med	   2-‐3	   uavhengige	   føringsveier	  
øst-‐vest	  gjennom	  regionen,	  i	  stor	  grad	  etablert	  i	  samarbeid	  med	  andre	  aktører.	  	  

Fra	  øst	  har	  Broadnet	  to	  ulike	  føringsveier.	  En	  av	  disse	  går	   langs	  sørlandsbanen.	  Broadnet	  har	  
også	  eksklusiv	   tilgang	   til	   Statnett-‐trase	   fra	  Grenland	   til	   Stølen	  utenfor	  Kristiansand/Vennesla.	  
Begge	  disse	  går	  inne	  i	  landet,	  og	  Broadnet	  har	  ikke	  egen	  fiber	  langs	  kysten	  mellom	  Kragerø	  og	  
Arendal.	  Fra	  Arendal	  til	  Kristiansand	  har	  Broadnet	  disposisjonsrett	  i	  fiber	  langs	  kysten	  etablert	  
av	  LOS/Agder	  Energi	  (nå	  Telenor).	  	  

Broadnet	   har	   også	   tilgang	   til	   to	   uavhengige	   føringsveier	   fra	   Kristiansand	   og	   vestover	   til	  
Stavanger.	  	  

Broadnet	  har	  av	  historiske	  årsaker	  tilgang	  til	  mye	  av	  Agder	  Energis	  stamnett	  fra	  tidligere,	  som	  
ble	  etablert	  rundt	  2000.	  

	  
Figur	  3.	  Broadnetts	  stamnett	  i	  Agder.	  Kilde:	  Norsk	  Telecom	  (2004)	  
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KARTLEGGING AV NORSKE BREDBÅNDSAKTØRER – MARS 2004 
 

© NORSK TELECOM AS 
 

Fil:  Aktørrapport 4 final Side 26 (34) Produksjon:  Mars 2004 

 
 
I det generelle telemarkedet blir det ofte trukket frem som et problem at store aktører er aktive 
både i nett- og tjenestedelen – og i grossist og sluttbrukermarkedene.  Store ord har i den 
forbindelse vært brukt for å få skilt ut Telenor Nett som en egen aktør, som ikke skal/kan gi 
enkeltaktører i sluttbrukermarkedet preferanser. Denne debatten stilnet av etter at Stortinget 
vedtok å børsnotere og deretter gradvis å selge seg ut av Telenor. 
 
I debatten omkring fremtidig eierskap i BaneTele kan det synes som om aspektet med den 
aktørmessige rolleblandingen et glemt, siden det nå stort sett er aksessaktører som kjemper om å 
bli profilert som ’den naturlige kjøper’ av BaneTele.  Dette inntrykket kan man også få ved å høre 
hva toneangivende politikere for tiden mener om saken. BaneTele kan sitte på nøkkelstilling for å 
få etablert en reell konkurrerende konstellasjon til Telenor, dog i første rekke tilknyttet 
kjernenettet og det å sikre konkurranse på overføringskapasitet. Et vanskeligere spørsmål er 
hvorvidt BaneTele i fremtiden skal fokusere på å bli en fulltjenestetilbyder, og evt fungere som et 
lim som binder sammen aksesstilbydere, tjenesteprodusenter etc - og således fremme utviklingen 
av alternativer til Telenor. 
 
I diskusjonene omkring nedsalg og nye eiere i BaneTele vil det derfor være en rekke aspekter 
som vil måtte veies opp mot hverandre…: 
 
 Er det et mål å legge forholdene til rette for en alternativ nasjonal teleaktør? 
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2.3   TDC	  
TDC	  har	  etablert	  noe	  fiberinfrastruktur	  i	  regionen,	  som	  en	  del	  av	  deres	  stamnett	  mellom	  Oslo	  
og	  Stavanger.	  TDC	  har	  selv	  etablert	  fiber	  gjennom	  Rogaland,	  og	  har	  fått	  tilgang	  til	  fiber	  videre	  
igjennom	  Agder.	  

TDC	  har	  også	   tilgang	   til	   infrastruktur	   i	   indre	  deler	  av	  Agder	   som	   følge	  av	  avtale	  med	  Digitale	  
Agder.	  TDC	  eier	  også	  Get,	   som	  gjennom	  sitt	  oppkjøp	  av	  kabeloperatøren	  Telag	  også	  har	  noe	  
aksessnett	  i	  regionen.	  

	  
Figur	  4.	  TDCs	  stamnett.	  Kilde:	  Selskapets	  websider	  

2.4   Jernbaneverket	  
Jernbaneverket	   har	   i	   flere	   tiår	   hatt	   fiber	   langs	   jernbanen,	   disponert	   i	   samarbeid	   med	  
kommersielle	  aktører.	  

Jernbaneverket	   har	   nylig	   erstattet	   det	   gamle	   anlegget	   med	   en	   ny	   fiberforbindelse	   langs	  
Sørlandsbanen	  fra	  Drammen	  til	  Kristiansand,	  med	  vesentlig	  større	  fiberantall.	   Jernbaneverket	  
leier	   ikke	  selv	  ut	   fiber,	  men	  andre	  aktører	  har	  disposisjonsrett	   til	   fiberpar	   i	  disse	  kablene.	  På	  
denne	  strekningen	  disponerer	  blant	  andre	  Bulk	  eiendom	  fiber.	  

2.5   Statnett	  
Statnett	  har	  per	  januar	  2016	  fiber	  for	  utleie	  i	  to	  traseer	  i	  Agder.	  	  

Fra	   Stølen	   trafo	   nord	   for	   Kristiansand	   tilbyr	   selskapet	   fiber	   til	   Bulbjerg	   /	   Teie	   i	   Danmark	   via	  
kraftkabelsystemet	  Skagerrak	  4.	  Trolig	  er	  det	  mulig	  å	  leie	  fiber	  fra	  Bulbjerg	  eller	  Teie	  videre	  til	  
København	  og	  Hamburg	  av	  TDC,	  Global	  Connect	  og	  eventuelt	  andre.	  

Statnett	   tilbyr	  også	   fiber	   fra	  Stølen	   trafo,	   via	   Skåreheia	  og	  Brokke	   til	  Holen	  kraftverk	   i	  Bykle.	  
Mellom	  Stølen	  og	  Skåreheia	  har	  Statnett	  kun	  et	  lite	  antall	  fiber	  tilgjengelig.	  
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Statnett	  vil	  i	  perioden	  2016	  til	  2020	  etablere	  nye	  fiberforbindelser	  i	  Agder.	  Arendal	  –	  Solhom	  –	  
Tonstad	  i	  Sirdal	  kommune	  vil	  bli	  tilgjengelig	  2016/17,	  og	  videre	  Tonstad	  –	  Lysebotn	  og	  Tonstad	  
–	   Feda	   i	   2018.	   Fra	   Lysebotn	   tilbyr	   Statnett	   fiber	   til	   Sauda	   i	   dag.	   I	   Sauda	   er	   det	   mulig	   med	  
tilknytning	  til	  Broadnet.	  

I	  2020	  er	  det	  planlagt	  å	  kunne	   tilby	   fiber	  mellom	  Lysebotn	  og	  Stølaheia	   i	   Stavanger.	  Planene	  
fremgår	  av	  Figur	  5,	  der	  blå	  og	  røde	  traseer	  er	  eksisterende	  med	  henholdsvis	  god	  og	  begrenset	  
tilgjengelighet	  på	  fiber.	  

	  
Figur	  5.	  Statnetts	  tilgjengelige	  og	  planlagte	  fiber	  i	  Agder.	  Kilde:	  Statnett	  

2.6   Andre	  aktører	  
Det	  finnes	  flere	  andre	  aktører	  som	  disponerer	  fiber	  i	  deler	  av	  Agder.	  

Bykle	  Breiband	   leverer	  bredbåndstjenester	   i	  Bykle	  kommune.	  De	  kan	  gjennom	  sitt	  samarbeid	  
med	  ATB-‐nett	  tilby	  bølgelengder	  fra	  Holen	  til	  Oslo.	  

Dalane	   Breiband	   og	   Agder	   Breiband	   er	   slått	   sammen	   til	   Altifiber,	   og	   har	   etablert	   fibernett	   i	  
området	  Egersund-‐Kristiansand-‐Bykle.	   Lyse	  eier	  en	   tredel	  av	  Altifiber,	  og	  det	  antas	  at	  de	  kan	  
tilby	  bølgelengder	  gjennom	  dette	  nettet	  til	  Stavanger	  og	  til	  Oslo.	  

TeliaSonera	   er	   en	   stor	   aktør	   på	   fiber	   i	   Norden,	   bl.a.	  med	   fiberforbindelser	   til	   Oslo,	  men	   har	  
etter	  det	  Nexia	  erfarer	  lite	  infrastruktur	  i	  Agder.	  	  

Tampnett	   disponerer	   en	   fiberforbindelse	   fra	   Farsund	   og	   en	   annen	   fra	   Kårstø	   i	   Rogaland	   via	  
installasjoner	   i	   Nordsjøen	   til	   England	   (London	   og	   Aberdeen).	   En	   oversikt	   over	   Tampnetts	  
infrastruktur	  er	  vist	  i	  Figur	  6.	  Det	  er	  trolig	  mulig	  å	  kjøpe	  bølgelengder	  i	  denne,	  men	  prisene	  kan	  
være	  høyere	  enn	  for	  landbaserte	  forbindelser.	  
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Figur	  6.	  Tampnetts	  fiberinfrastruktur	  i	  Nordsjøen.	  Kilde:	  selskapets	  websider	  

2.7   Oppsummering	  
En	  grov	  sammenstilling	  av	  de	  ulike	  aktørenes	  nett	  over	  er	  vist	   i	  Figur	  7.	  Merk	  at	  det	   i	  en	  del	  
tilfeller	   er	   usikkerhet	   knyttet	   til	   hvilke	   tilbydere	   som	   eier/disponerer	   fiber	   i	   de	   ulike	  
føringsveiene.	  Det	  kan	  også	  være	  noe	  overlapp	  i	  forbindelser	  som	  framstår	  som	  uavhengige	  i	  
kartet	   (særlig	   nord-‐sør	   i	   Austagder).	   Dette	   kartet	  må	   derfor	   betraktes	   som	   en	   indikasjon	   og	  
ikke	  som	  en	  fasit.	  

	  
Figur	  7.	  Oversikt	  over	  fiber	  i	  Agder.	  Kilde:	  Nexia	  analyse	  
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Broadnet
Statnett
Andre
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3   Pris	  og	  tilgjengelighet	  
Som	  diskutert	  i	  kapittel	  1,	  finnes	  det	  flere	  mulige	  løsninger	  for	  å	  dekke	  transmisjonsbehovene	  
til	  et	  datasenter.	  Avhengig	  av	  blant	  annet	  størrelse	  og	  kundekategorier,	  kan	  disse	  deles	   inn	   i	  
tre	  alternativer:	  

1.   Mørk	  fiber	  –	  eksklusiv	  tilgang	  til	  et	  fysisk	  fiberpar	  
2.   Bølgelengder	  –	  en	  egen	  optisk	  kanal	  mellom	  to	  endepunkter	  
3.   Kapasitet	   –	   garanti	   om	   en	   forbindelse	   med	   en	   viss	   kapasitet,	   typisk	   levert	   over	   et	  

Ethernet	  grensesnitt	  

3.1   Mørk	  fiber	  
Mørk	  fiber	  tilbys	  ikke	  generelt	  på	  stamnettdistanser	  i	  Norge,	  bl.a.	  fordi	  et	  fåtall	  av	  traseene	  er	  
bygget	   ut	   med	   tilstrekkelig	   antall	   fiber.	   Ett	   unntak	   er	   strekningen	   Drammen	   –	   Kristiansand	  
langs	  Sørlandsbanen,	  der	  Jernbaneverket	  har	  bygget	  et	  nytt	   fiberanlegg	  og	  Bulk	  eiendom	  har	  
kjøpt	  disposisjonsrett	  til	   fiber	  som	  tilbys	  for	  utleie.	  Mellom	  Oslo,	  Stockholm	  og	  København	  er	  
det	  tilgjengelige	  fiber	  å	  få	  leid	  i	  flere	  traseer.	  

Fiberpar	  har	  gjerne	  blitt	   leiet	  ut	   som	   IRU	   («Indefeasable	   right	  of	  use»),	  dvs.	  avtaler	  på	  15	  år	  
eller	  mer	  med	  disposisjonsrett.	  Prisen	   for	  et	   fiberpar	  har	   i	  Nord-‐Europa	   ligget	  mellom	  1	  og	  2	  
Euro	  pr	  meter	  forskuddsbetalt,	  og	  med	  2	  –	  3%	  årlig	  drift	  og	  vedlikeholdsavgift	  i	  tillegg.	  Utleier	  
har	  i	  tillegg	  normalt	  tilbudt	  utleie	  av	  plass	  og	  strøm	  i	  forsterkerstasjoner.	  Kostnader	  for	  dette	  
kommer	  i	  tillegg.	  

Statnetts	  utleie	  av	  fiber	  har	  vi	  ikke	  fått	  bekreftet	  prisen	  på,	  men	  sies	  å	  være	  markedsbasert.	  

3.2   Bølgelengder	  
Bølgelengder	  (optisk	  kanal)	  tilbys	  som	  et	  standard	  produkt	  av	  flere	   leverandører	   i	  Norge	  som	  
Telenor,	   Broadnet	   og	   TDC.	  Også	   Tampnett,	   Altibox	   og	   lokale	   aktører	   kan	   produsere	   og	   tilby	  
bølgelengder.	  Grensesnitt	  og	  hastighetene	  har	  tradisjonelt	  vært	  knyttet	  til	  utstyret	  som	  brukes	  
for	   å	   realisere	   bølgelengdene	   og	   1G	   og	   10G	   Ethernet	   er	   mest	   vanlig.	   Bølgelengder	   tilbys	  
normalt	   som	   enkle	   /	   ubeskyttet,	   noe	   som	   betyr	   at	   ved	   fysiske	   brudd	   og	   feil	   blir	   ikke	  
forbindelsen	   lagt	   om	   men	   gir	   nedetid.	   Bølgelengder	   forutsetter	   altså	   at	   kunden	   håndterer	  
feilsituasjoner	  ved	  å	  legge	  om	  trafikk	  til	  andre	  traseer.	  

Det	   er	   et	   lite	  marked	   for	  mørk	   fiber	   og	   bølgelengder	  mellom	   lokasjoner	   i	   Norge.	   I	   2014	   var	  
total	   omsetning	   i	   markedet	   iht	   NKOMs	   statistikk	   144	   MNOK,	   og	   snittprisen	   var	   13200	   pr	  
måned.	   Liten	   omsetning	   innebærer	   at	   tilbydere	   i	   stor	   grad	   priser	   fra	   sak	   til	   sak,	   og	   utfra	  
forventet	  konkurranse	  og	  relasjon	  til	  kunde.	  Dette	  innebærer	  at	  det	  er	  vanskelig	  å	  gi	  et	  presist	  
prisnivå	  uavhengig	  av	  situasjon.	  

Generelt	   har	   prisene	   for	   bølgelengder	   falt	   kraftig	   siste	   5	   år.	   I	   2011	   var	   en	   vanlig	   pris	  Oslo	   –	  
Kristiansand	  for	  10	  Gbps	  ubeskyttet	  bølgelengde	  på	  3	  års	  avtaletid	  NOK	  200	  000	  pr	  måned.	   I	  
dag	   vil	   en	   tilsvarende	   kunne	   leies	   for	   mellom	   10	   og	   20	   000	   pr	   måned,	   avhengig	   av	  
endelokasjoner	  i	  Oslo	  og	  Kristiansand	  og	  dessuten	  konkurransesituasjonen.	  

Mellom	   Oslo	   og	   Stockholm	   /	   København	   ligger	   prisene	   for	   bølgelengder	   i	   nedre	   ende	   av	  
intervallet,	  og	  prisvariasjonene	  er	  mindre.	  

Markedsdynamikken	  kan	  medføre	  at	  bølgelengder	  mellom	  Agder	  og	  internasjonale	  lokasjoner	  
blir	  priset	  i	  to	  steg:	  f.eks.	  (1)	  pris	  til	  Oslo	  pluss	  (2)	  pris	  Oslo	  -‐	  Agder.	  Dette	  vil	  gi	  høyere	  prisnivå	  
(typisk	  dobling)	  	  enn	  konkurrerende	  lokasjoner	  i	  Oslo	  eller	  godt	  plassert	  i	  utlandet	  kan	  oppnå.	  
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For	   å	   unngå	   dette	   er	   det	   avgjørende	   at	   det	   er	   effektiv	   konkurranse	   der	   også	   aktører	   med	  
internasjonalt	  nett	  kan	  levere	  i	  Agder.	  

Slik	  vi	  vurderer	  det,	  bør	  det	  være	  mulig	  å	  få	   leid	  bølgelengder	  to	  veier	  med	  full	  diversitet	   fra	  
mange	  steder	   i	  Agder	  og	  til	  Oslo	  og	   internasjonale	  knutepunkt,	   forutsatt	  at	  det	   fins	  eller	  kan	  
etableres	   to	   uavhengige	   aksesser	   til	   lokasjonen.	   Det	   vil	   være	   flere	   aktører	   (3	   –	   5)	   som	   kan	  
realisere	  dette	  og	  prisen	  bør	  være	  i	  intervallet	  nevnt.	  

Når	  det	   gjelder	  muligheten	   for	   å	   leie	  bølgelengder	   tre	   veier	  med	   full	   diversitet,	   vil	   det	   være	  
vesentlig	   færre	   aktører	   som	   kan	   realisere	   dette	   på	   egen	   infrastruktur	   og	   det	   vil	   avhenge	   av	  
lokasjonen	   i	   Agder.	   I	   området	   rundt	   Kristiansand	   og	   Vennesla,	   samt	   Arendal,	   bør	   det	   være	  
mulig	   å	   realisere	   til	   konkurransedyktige	   priser,	   men	   andre	   steder	   kan	   det	   være	  
monopollignende	  tilstander	  (dvs.	  høyere	  priser)	  eller	  ikke	  mulig	  å	  få	  leveranse	  i	  hele	  tatt.	  

3.3   Kapasitet	  
Flere	   leverandører	   vil	   kunne	   tilby	   kapasitet	   punkt-‐til-‐punkt	   eller	   punkt-‐til-‐multipunkt	   og	  
Internett	   aksess.	   For	   en	   stor	   kunde	   i	   et	   datasenter	   vil	   trolig	   dette	   være	  mindre	   aktuelt	   som	  
eneste	   løsning,	   men	   kan	   være	   aktuelt	   (og	   kanskje	   også	   en	   forutsetning)	   at	   det	   fins	   som	   et	  
supplement.	  

Slik	   vi	   vurderer	   det,	   vil	   de	   samme	   aktørene	   som	  nevnt	   over	   kunne	   tilby	   konkurransedyktige	  
priser	  for	  slike	  tjenester	  på	  et	  hvert	  sted	  som	  det	  kan	  leveres	  fiber	  eller	  bølgelengder.	  

Vi	   ser	   ingen	   grunn	   til	   at	   prisen	   på	   kapasitet	   skal	   være	   høyere	   på	   et	   veletablert	   datasenter	   i	  
Agder	  enn	  tilsvarende	  datasenter	  andre	  steder	  i	  Norge.	  
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4   Fiberrelaterte	  behov	  for	  et	  større	  datasenter	  
Tilgang	  til	   fiber	  er	  en	  viktig	  faktor	  ved	  valg	  av	   lokasjon	  for	  et	  datasenter.	  For	  en	  stor	  aktør	  vil	  
det	   være	   avgjørende	   å	   ha	   tilgang	   til	   fiber	   med	   tilstrekkelig	   kapasitet,	   god	   redundans	   og	  
fornuftig	  økonomi.	  For	  en	  del	  aktører	  kan	  det	  også	  være	  viktig	  med	  kort	  geografisk	  avstand	  til	  
viktige	  kundegrupper	  og/eller	  andre	  datasentere.	  

Mange	   store	  kunder	  vil	  ønske	  å	  kjøpe	  et	  antall	  bølgelengder	   i	  uavhengige	   traseer	   fram	   til	   et	  
datasenter.	  Noen	  aktører	  kan	  også	  stille	  krav	  om	  mørk	  fiber.	  	  

For	  globale	  aktører	  vil	  det	  trolig	  være	  viktig	  at	  store,	  internasjonale	  nettleverandører	  kan	  sikres	  
en	  tilstedeværelse	  i	  datasenteret.	  Store	  aktører	  (som	  Google,	  Facebook	  og	  Microsoft)	  opererer	  
omfattende	  globale	  nettverk,	  og	  en	  datasenterlokasjon	  må	  kunne	  integreres	  i	  disse.	  	  

En	   del	   aktører	   vil	   ha	   tjenester	   spredt	   over	   flere	   datasentere,	   for	   å	   sikre	   lastbalansering,	  
redundans	  og	  backup.	   For	   slike	  aktører	   kan	  det	   være	  et	  poeng	  at	  de	  ulike	  datasentrene	  kan	  
være	  del	  av	  en	  ringstruktur,	  for	  eksempel	  Oslo-‐A-‐B-‐Oslo.	  

Som	   vist	   i	   dette	   notatet	   finnes	   det	   trolig	   lokasjoner	   i	   Agder	   som	   kan	   oppfylle	   kravene	   til	  
kapasitet	  og	  redundans	  i	  fibertilknytningene.	  For	  å	  få	  et	  mer	  detaljert	  bilde	  av	  situasjonen	  på	  
aktuelle	   lokasjoner,	   bør	   man	   gjøre	   en	   konkret	   vurdering	   som	   inkluderer	   forespørsler	   i	  
markedet	  for	  transmisjonsløsninger.	  

4.1   Agderregionen	  som	  datasenterlokasjon	  i	  et	  
fiberperspektiv	  

Markedet	   for	   mørk	   fiber	   på	   transportdistanser	   er	   ikke	   vel	   etablert	   i	   Norge	   utenfor	   Oslo-‐
området.	   Situasjonen	   for	   bølgelengder	   er	   noe	   bedre,	   men	   fremdeles	   vil	   tilgjengelighet	   og	  
konkurransesituasjon	   variere	   sterkt	   fra	   område	   til	   område.	   En	   større	   aktør	   vil	   dermed	   ikke	  
automatisk	  ha	  trygghet	  for	  at	  nødvendige	  transmisjonsløsninger	  kan	  etableres.	  	  

Dette	   i	   kontrast	   til	   andre	   nordiske	   land	   som	   Danmark	   og	   Sverige,	   der	   en	   mer	   aggressiv	  
fiberutbygging	  har	  gjort	  at	  det	  finnes	  et	  mer	  etablert	  marked	  for	  transmisjonsløsninger	  i	  hele	  
landet,	  inkludert	  tilbud	  av	  mørk	  fiber.	  Områder	  med	  en	  etablert	  infrastruktur	  og	  et	  fungerende	  
marked	  vil	  ha	  et	  konkurransefortrinn	  når	  det	  gjelder	  å	  trekke	  til	  seg	  store	  datasenteraktører.	  

For	  å	  fremme	  Agder	  som	  en	  attraktiv	  region	  for	  etablering	  av	  datasenter,	  vil	  det	  være	  viktig	  å	  
arbeide	   for	   å	   fjerne	   så	   mye	   som	   mulig	   av	   usikkerheten	   knyttet	   til	   tilgjengelighet	   av	  
transmisjonsløsninger.	   Dette	   kan	   gjøres	   gjennom	   konkrete	   vurderinger	   av	   tilgjengelige	  
løsninger	   for	  utvalgte	   lokasjoner,	  samt	  gjennom	  etablering	  av	  ytterligere	  direkte	   forbindelser	  
fra	  Agder	  til	  europeiske	  knutepunkter.	  

Gitt	   at	   det	   etableres	   forutsigbarhet	   for	   tilgang	   til	   tre	   uavhengige	   traseer	   med	   priser	   på	  
europeisk	  nivå	  når	  det	  gjelder	  mørk	   fiber	  og	  bølgelengder,	  mener	  vi	  Agder	  vil	  være	   like	  godt	  
posisjonert	   når	   det	   gjelder	   telekom-‐transmisjon,	   som	   området	   rundt	   Oslo	   og	   alternativer	   i	  
Danmark	  og	  Sverige.	  
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