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1 INNLEDNING 
Grimstad har hatt fagskole (Sørlandets tekniske fagskole) siden 1939. STF var forløperen til SØTS (hadde sam-

me rektor i begynnelsen), til AID, HIA og UiA Campus Grimstad. Hadde det ikke vært for den lange fagskoletra-

disjonen i byen, ville neppe Campus Grimstad eksistert i dag.  
 

Å utvikle universitetsbyen Grimstad handler om å virkeliggjøre visjonen for Grimstad kommune:  

 

Grimstad – med viten og vilje.   

Grimstad skal utvikles gjennom målbevisst satsing på kunnskap og skaperkraft for å møte framtidens be-

hov. Vi vil lykkes gjennom å bli bedre til det vi allerede er best til: Vilje til samspill mellom frivillig innsats, 

næringsliv, kommune, stat og fylke. Dette skal gjøre Grimstad til en drivkraft i utviklingen av Sørlandet som 

region og et eksempel på alt som kan oppnås med privat-offentlig partnerskap. 

 

Ved å forene krefter, skal vi klare mer enn det som forventes av en liten by. Grimstad vil kombinere småby-

ens opplevelse av nærhet og tilhørighet med mangfold og valgfrihet fra større steder. For den som ønsker 

begge deler, er vårt mål å skape Norges beste sted å bo: En åpen og romslig skjærgårdsby med gode mu-

ligheter for utdanning, jobb og fritid. 

(Kommuneplanen for Grimstad 2011-2023, s. 6) 

 

1.1 Om Universitetet i Agder – Campus Grimstad 
Universitetet i Agder (UiA) ble etablert som universitet høsten 2007. UiA har campuser i Grimstad og Kristian-

sand, og tilbyr i tillegg enkelte studier utenfor de faste campusene. UiA har rundt 10.000 studenter og 1000 

ansatte. Ca 3000 studenter og 250 ansatte er tilknyttet Campus Grimstad.  

 

1. september i år var det fem år sidan Universitetet i Agder blei universitet. Det har skjedd mykje på dei 

fem åra. Talet på tilsette er auka med 20 %. Studenttalet er auka med 30 %. Talet på søkjarar gjennom 

Samordna opptak er auka med 50 %. Forskingspubliseringa er dobla. I 2012 blir det uteksaminert 10 gong-

er fleire doktorgradskandidatar frå UiA enn i 2007.  

Fra lederartikkel i Teft nr. 2.2012, Rektor Torunn Lauvdal 

 

UiAs studieportefølje er preget av de flerfaglige og yrkesrettede utdanningene for helse- og sosialsektor, skole 

og barnehage, teknologi, administrasjonsfag og økonomi. Disiplinfagene og utøvende kunstutdanninger er 

selvstendige utdannings- og forskningsområder, men er også viktige fag i de flerfaglige yrkesrettede studiene.  

 

Ved Campus Grimstad er det utdanninger i multimedieteknologi og -design (130 studenter), ingeniørutdan-

ninger innen data/IKT, energi, flyteknikk, byggfag, maskin/mekatronikk og industriell økonomi (1.450 studen-

ter), utdanninger innen sykepleie og andre helsefag (700 studenter), økonomi og administrasjonsfag (300 stu-

denter) og lærerutdanninger (200 studenter).  Ved Campus Grimstad bygges det opp spissområder bl.a. innen-

for mekatronikk, flyteknikk, IKT/mobilkommunikasjon, omsorgsforskning og e-helse. 

 

På Campus Grimstad er universitetet lokalisert sammen med en rekke bedrifter med om lag 1 500 kompetan-

searbeidsplasser innen teknologi, logistikk, energi, rådgiving og konsulentvirksomhet. I nærheten av universitet 

ligger også Dahlske videregående skole med (vinteren 2013) 770 elever på videregående skole og 140 på Sør-

landets fagskole.  

 

Campusområdet vil, etter hvert som området bygges ut, bli en ny bydel i Grimstad med en funksjonsdeling 

mellom universitet, videregående skole, kompetansebedrifter, 500-700 nye boliger, handel, park og aktivitets-

anlegg og god tilgjengelighet til turområdet Morholtskogen. Reguleringsplanen åpner blant annet opp for 
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etablering av 375.000 m
2
 for universitetsrelaterte formål, næringsvirksomhet og kompetansevirksomheter.  

Det skal dessuten etableres ny kollektivterminal med "park-and-ride"-anlegg langs Vesterled.  

 

Universitetets campusområder i Grimstad og Kristiansand skal preges av institusjonens internasjonale ori-

entering. Studentmiljøet og arbeidsmiljøet skal gjenspeile at mange av studentene og de ansatte har inter-

nasjonal bakgrunn. UiA skal samarbeide videre med de to vertskommunene om utviklingen av universitets-

byene og berørte grunneiere om utviklingen av campusområdene. Det skal legges vekt på skal god funk-

sjonalitet og kvalitet på lokaler og infrastruktur, med fortløpende tilpasninger til endrede behov, i utvik-

lingen av begge campusene.  

(Fra Strategi for Universitet i Agder 2012-2015) 

 

1.2 Campus Grimstad i regionen 
Grimstad har en strategisk plassering i Agderbyen mellom Kristiansand og Arendal. Ny firefelts E 18 mellom 

Grimstad og Kristiansand bidrar til mobilitet mellom kommunene i regionen. Deler av studentmassen ved UiA 

er også i ”flyt” mellom universitetsbyene. Noen studenter bor i den ene byen og studerer i den andre, noen går 

på forelesninger begge steder.    

 

Universitetet i Agder er kan-

skje den viktigste drivkraften 

for langsiktig samfunns- og 

næringsutvikling på Agder. 

Skal UiA lykkes, må både Kris-

tiansand og Grimstad lykkes 

som universitetsbyer og Ag-

der-regionen må oppleves 

som attraktiv for de som vil ta 

høyere utdanning eller arbeide 

ved universitet.  

 

Ett av hovedmålene i Region-

plan Agder 2020 er ”Verdi-

skapning bygd på kunnskap”. I 

en globalisert økonomi er det en sentral utfordring for hele Agder å skape arenaer og miljøer hvor akademia, 

næringsliv og det offentlig møtes for å videreutvikle regional kunnskap og teknologi til internasjonale konkur-

ransefortrinn. Området Campus Grimstad vil med universitet og kompetanserettet næringsliv kunne bli et 

viktig senter for innovasjon i Agder-regionen. 

 

Styrke universitetets og høyskolenes rolle knyttet til gründerutvikling og videreutvikle samspillet mellom 

universitet, høyskolene, næringslivet og offentlig sektor. (Regionplan Agder 2020, et hovedtiltak, s. 19 ) 

 

Sørlandet Kunnskapshavn i Arendal, med Vitensenteret Sørlandet og Eureka Kompetanse, er knutepunkt for 

UiAs satsing i Østre-Agder regionen. Grimstad kommune er bruker av Vitensenteret Sørlandet. Grimstad kom-

mune vil bidra til at samarbeidet mellom UiA og Vitensenteret videreutvikles og forsterkes.  

Elever fra videregående skole med fagbrev eller svennebrev kan starte på Universitet i Agder via Y-veien. UiA 

tilbyr Y-veien innen følgende ingeniørstudier: elektronikk, flyteknikk, data, byggdesign, maskin og fornybar 

energi. Aust-Agder fylkeskommune tilbyr fagskoleutdanninger gjennom Sørlandets fagskole, som er en avde-

ling av Dahlske videregående skole. 
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1.3 Handlingsplanens avgrensning. 
Grimstad kommune er en blant flere aktører med ansvar for og mulighet til å bidra til at Grimstad blir en best 

mulig universitetsby.  Universitetet selv, næringslivet i kommunen og regionen, fylkeskommunene, lag og or-

ganisasjoner og den enkelte innbygger har alle større eller mindre muligheter og ansvar i denne sammenheng. 

Handlingsplanen (2013-2016) skal tydeliggjøre handlingene Grimstad kommune vil prioritere for at Grimstad 

skal bli en best mulig universitetsby.  

 

En handlingsplan angir både retning og konkrete tiltak, men ikke alle større og mindre tiltak som bidrar til at 

Grimstad kan bli en god universitetsby. Siden samfunnet er i kontinuerlig endring, kan deler av handlingspla-

nen raskt utgå på dato. Handlingsplanen har derfor et eget kapittel (neste side) om vertskapsrollen til Grimstad 

kommune, altså de mer tidsuavhengige forventningene Grimstad kommune mener omgivelsene kan stille til 

kommunen som vertsby for Universitet i Agder.  
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2 VERTSBYEN GRIMSTAD 
Grimstad kommune er vertskap for Universitetet i Agder med alle ansatte og studenter som har sitt daglige 

virke på Campus Grimstad. Vertskapsrollen uttrykker de mer permanente og langsiktige forventninger omgi-

velsene kan rette mot Grimstad kommune som vertsby for Universitetet i Agder. Vertskapsrollen springer ut av 

kommunens grunnleggende roller: forvaltningsmyndighet, tjenesteutøver, grunneier og samfunnsutvikler. 

 

Dette er forventninger omgivelsene kan ha til Grimstad kommune (GK) som vertsby for Universitetet i Agder: 

1. GK støtter opp om og respekterer at Universitetet i Agder er universitet for hele Agder-regionen. 

2. GK følger opp Områdeplan for Campus Grimstad og utøver effektiv reguleringsmyndighet for regulerings-

planer i campusområdet.  

3. GK behandler byggesøknader raskt og effektivt. 

4. GK bruker utbyggingsavtaler aktivt for å få til god fremdrift i etablering av grunnleggende infrastruktur og 

utbygging på campusområdet.  

5. GK opparbeider og vedlikeholder grøntområder, gang- og sykkelveier/stier og aktivitetsarealer den er eier 

og har ansvar for i samsvar med bestemmelser og intensjoner i Områdeplan for Grimstad Campus, i annet 

planverk og som følge av avtaler.  

6. GK har faste ordninger og arenaer for samarbeid og informasjonsutveksling mellom Universitetet i Agder, 

Studentsamskipnaden i Agder, studentorganisasjonen, næringslivet og kommunen. 

7. GK har avsatt ressurser til ivaretakelse av sin rolle som vertskap for universitetet.  

8. GK samarbeider med Universitetet i Agder om profilering av Universitetet i Agder, universitetsbyene Kris-

tiansand og Grimstad og Agder-regionen.   

9. GK har ordninger som gjør at studenter og ansatte opplever at de er velkomne til Grimstad.   

10. GK er representert på Universitetet i Agder under særlige arrangementer som semesteråpning mv.  

11. GK vil legge til rette for at ansatte og studenter ved universitetet kan bruke Grimstad kommune i forbin-

delse med forskning, prosjekter, studentoppgaver og praksisplasser.  

12. GK benytter sin posisjon til å søke om offentlige midler til faglige prosjekter i samarbeid mellom universi-

tetet og det offentlige.  

13. GK vil bidra til at campusområdet i Grimstad kan bli et senter for innovasjon og forskning i samspill mellom 

studenter og ansatte på universitetet, næringer og offentlige virksomheter. 
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3 GRIMSTAD KOMMUNES FORVENTNINGER TIL UNIVERSITETET I 

AGDER 
Visjonen til Universitetet i Agder er å være en sterk regional drivkraft, og ha nasjonalt betydningsfulle og inter-
nasjonalt respekterte utdanninger og forskningsmiljøer. UiA har som ett av sine strategiske mål å være en aktiv 
samfunnsaktør i samarbeid med samfunn og arbeidsliv. 
 

UiA skal være godt synlig og viktig i den offentlige debatten og i populærvitenskapelig formidling av forsk-
ning i regionale og nasjonale medier.  
 

UiA skal bidra til innovasjon i privat og offentlig sektor, og kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid ved 

universitetet skal komme til anvendelse for samfunnet ved kommersialisering eller på annen måte. UiA skal 

bidra aktivt til nettverk og innovasjonssystemer som er relevante for arbeidslivet i offentlig og privat virk-

somhet. UiA skal bidra til utvikling av gode samarbeidsmodeller med organisasjoner og arbeidsliv. UiA skal 

være en samarbeidspartner i realiseringen av Regionplan Agder 2020.  

(Fra Strategi for Universitet i Agder 2012-2015) 

 

Universitetet i Agder arbeider høsten 2012 med å tydeliggjøre sitt samfunnsoppdrag, som skal ende ut i en 

samfunnskontrakt. Grimstad kommune har forventninger til Universitetet i Agder (under). Forventningene vil 

eventuelt bli presisert ytterligere i forbindelse med at Grimstad kommune gir høringsuttalelse til universitetets 

samfunnskontrakt når den kommer på høring. 

 

Grimstad kommune har forventninger om at: 

1. UiA opptrer åpent og ønsker å være en del av lokalmiljøet og regionen, og har et godt globalt kontaktnett 

som kan komme regionen og lokalmiljøet til gode.  

2. UiA legger til rette for at ansatte og studenter bidrar med sin kunnskap i den lokale- og regionale kunn-

skapsutvikling og samfunnsdebatt. 

a. UiA bidrar til at det arrangeres offentlig seminarer i Grimstad og regionen slik at kunnskapen UiA-

miljøene besitter når ut til et bredere publikum. 

b. Forskere, øvrige ansatte og studenter ved universitet bidrar med kronikker og innlegg i lokale 

medier.  

c. Forskere, øvrige ansatte og studentene deltar i offentlig debatt for øvrig. 

3. UiA tar initiativ til forsknings- og studentprosjekter i Grimstad og regionen i samarbeid med næringslivet 

og det offentlige. 

4. UiA er offensive i forhold til å kunne tilby relevant etter- og videreutdanning til offentlige og private virk-

somheter i hele regionen. 

5. UiA tar (sammen med næringslivet) en aktiv rolle for å utvikle varige arenaer for innovasjon og forret-

ningsutvikling på området Campus Grimstad.   
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4 HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSITETSBYEN GRIMSTAD 

Universitetsbyen Grimstad er ett av fire hovedsatsingsområder i kommuneplanen til Grimstad kommune 

(2011-2023). Grimstad kommunestyre har vedtatt prosjektet Universitetsbyen Grimstad, som har utarbeidet 

denne handlingsplanen.  

 

Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med 

Universitetet i Agder, Studentorganisasjonen i Agder 

(STA), Studentsamskipnaden (SiA), Aust-Agder fyl-

keskommune, kommunene Arendal og Kristiansand 

og Grimstad Næringsråd.  

 

For å gi handlingsplanen en tydelig profil, har en 

valgt å lage en kort plan med de viktigste handlinge-

ne for perioden 2013-2017.  Handlingsplanen skal 

revideres hvert 4. år i forbindelse med revisjon av 

kommuneplanen. Kapittel 2, Vertsbyen Grimstad, 

inneholder de stabile og mer langsiktige forvent-

ninger omgivelsene kan ha til Grimstad kommune.  

 

 

4.1 Overordnede ordninger for 

samarbeid  
Overordnede strukturer for samarbeid skal legge til 

rette for at Universitetet i Agder, Studentorganisa-

sjonen i Agder (STA), Studentskipnaden (SiA), næ-

ringslivet og Grimstad kommune gjensidig og fortlø-

pende kan ta opp spørsmål og gi hverandre relevant 

informasjon om felles utfordringer.  

 

Handlinger: 

a. Grimstad kommune vil en gang per år (høsten) ta initiativ til åpent møte mellom representanter for ledel-

sen ved Universitetet i Agder, Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og Studentorganisasjonen i Agder (STA), 

Grimstad Næringsråd, JBU - Ugland og Grimstad formannskap.  

b. Grimstad kommune vil i forkant av ovennevnte møte, på administrativt nivå, ta initiativ til møte mellom 

ledelsen ved UiA, SiA, STA, Grimstad Næringsråd, JBU – Ugland og administrativ ledelse i Grimstad kom-

mune.  

Momenter til dagsorden: 

 Forberede pkt. 1 (over).   

 Status for handlingsplanen Universitetsbyen Grimstad. 

 Praksisplasser og studentoppgaver knyttet til arbeidsplasser i Grimstad.   

 Tilbud/behov for etter- og videreutdanning. 

c. Kommunalsjefene i Grimstad kommune har etablert kontakt med de respektive fakultet på Campus Grim-

stad/Campus Kristiansand med tanke på forskning, felles prosjekter, studentoppgaver etc.  

d. Politisk samordningsgruppe for Agder 2020 må ta stilling til egnet ordning for samarbeid mellom Universi-

tetet i Agder og andre på regionalt nivå.   
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4.2 Campus Grimstad – et senter for innovasjon og næringsutvikling 
Universitetet i Agder har anerkjente studieprogrammer og forskningsområder i Grimstad innen mekatronikk, 

IKT, fornybar energi, byggingeniør, multimedieteknologi, økonomi og administrasjon, skole og barnehage, 

arbeidslivsforskning, innovasjon og regional utvikling, helse- og omsorg og e-helse. 

 

Universitetets strategiplan (2010-2015) legger opp til at universitetet skal bidra til innovasjon i privat og offent-

lig sektor, og til at kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid ved universitetet kommer til anvendelse ved 

kommersialisering eller på annen måte. Det er et mål at det i 2015 er etablert godt fungerende møteplasser 

for dialog med regionens arbeidsliv og myndigheter, og videre at UiA sammen med Agderforskning og Teknova 

er en attraktiv forsknings- og utviklingspartner for de teknisk-industrielle miljøene i Sør-Norge.  

 

Universitetet i Agder er med viktige deler av sine undervisnings- og forskningsenheter lokalisert på campusom-

rådet i Grimstad, i umiddelbar nærhet til en rekke bedrifter innen teknologi, logistikk, energi, rådgiving og 

konsulentvirksomhet. Det er i områdereguleringen for Campus Grimstad avsatt områder til etablering av 

375.000 m
2
 til universitetsrelaterte formål, næringsvirksomhet og kompetansevirksomheter.  

 

Både offentlige og private aktører i cam-

pusområdet ser behovet for å skape nye 

møteplasser som legger til rette for 

samhandling, kunnskapsutvikling og 

innovasjon på tvers av virksomheter, 

herunder mellom undervisning, forsk-

ning og næringer. Det er i dag noe, men 

relativt beskjedent, samkvem mellom 

virksomhetene i området. I dette ”mel-

lomlandet” er det muligheter. 

 

Geografisk nærhet er ingen garanti for 

samhandling, kunnskapsutvikling og 

innovasjon. I en digital verden skjer samhandling også uavhengig av geografisk nærhet eller avstand. Dannelse 

av nettverk og synergieffekter kan i begrenset grad styres, det skapes gjerne nedenfra. Gjensidig tillit er en 

forutsetning for nettverk og samarbeid. Hvert enkelt tilfelle har sin egen måte å organisere seg på.  

 

På Campus Grimstad har universitetet sammen med grunneier og eksterne partnere under planlegging et inno-

vasjonssenter kalt ”Sørlandslaboratoriet – et innovasjonssenter for Agder-regionen”. Universitetet skriver 

(høsten 2012) i sin brosjyre om planene: 

Grunnlaget for alle aktiviteter vil være en felles lab kalt "Sørlandslab" som fungerer som en underliggende 

"workshop" for utdanning, forskning og industri. Sørlandslab er hostet av UiA. En non-profit organisasjon 

("Sørlandslab AS") er en god løsning for å forenkle samarbeid med industrien. Vi tror at store selskaper vil 

etablere egne laboratorier i campus for å dra nytte av de brede synergistiske muligheter til å integrere stu-

denter og forskere i sine prosjekter, og å dra nytte av UiAs fasiliteter. 

 

Universitetet i Agder vil i 2013 søke Norges Forskningsråd om å etablere et SFI (Senter for forskingsdrevet 

innovasjon) i «offshore mekatronikk» sammen med NODE-industrien (NYMO, National Oilwell Varco, Came-

ron, Aker Solutions). Et SFI-senter mottar finansiering i størrelsesorden 160 millioner kroner over en åtteårspe-

riode. Et slikt senter krever etablering av avanserte laboratorier. Universitetet arbeider også med planer om 

ytterligere to forskingssentre innen marin forskning og krisehåndtering innen IKT. Felles for alle forskningssent-

re som søkes finansiert med støtte fra Forskningsrådet er at en må konkurrere med tilsvarende senterplaner 

ved de gamle universitetene, noe som erfaringsmessig er meget krevende. I denne sammenheng vil et godt 
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lokalt samarbeid mellom UiA, næringsliv, regionale myndigheter og Grimstad kommune kunne bidra til å øke 

sannsynligheten for å oppnå slik nasjonal finansiering. 

 

På campusområdet i Grimstad er det med andre ord mulig å samle ulike forsknings- og innovasjonsaktiviteter i 

regionen som i dag er lokalisert mer spredt. 

 

Handlinger: 

a. Grimstad kommune vil understøtte arbeidet med ”Sørlandslaboratoriet” og de andre forskningssentrene 

UiA arbeider med. 

b. Grimstad kommune vil rigge seg for å være et godt vertskap for virksomheter som ønsker å etablere seg i 

Grimstad, eksempelvis i campusområdet. 

c. Grimstad kommune vil øke sitt næringsengasjement for utvikling på campusområdet. 

d. Grimstad kommune tar kontakt med UiA-ledelsen i forkant av regulering/utbygging av campusområdet for 

å sikre hensiktsmessig utnyttelse av arealene og for å unngå eventuelle interessekonflikter. 

e. En arbeidsgruppe med representanter fra UiA og næringslivet i Kristiansand arbeider med en videreutvik-

ling av uia.no/kompetansetorget som digital møteplass mellom studenter, universitetet og arbeidslivet, 

bl.a. for formidling av bachelor- og masteroppgaver, oversikt over gjesteforelesere, oversikt over faglige 

kontaktpersoner osv. I den videre utviklingen av uia.no/kompetansetorget er det viktig at næringsliv og of-

fentlig sektor i Grimstad/Aust-Agder blir med på utviklingen og vil bruke kompetansetorget aktivt. 

 

 

4.3 Synliggjøring av universitetsbyene Kristiansand og Grimstad 
Skal Campus Grimstad lykkes med å rekruttere studenter og ansatte, må Universitetsbyen Grimstad være syn-

lig for omgivelsene, både i egen region og nasjonalt. Det handler både om å synliggjøre Grimstad, regionen og 

hele Universitet i Agder med Campus Kristiansand og Campus Grimstad.  

 

Handlinger: 

a. Grimstad kommune vil samarbeide med UiA og representanter for næringslivet om å synliggjøre UiA, 

herunder Universitetsbyen Grimstad. 

 

 

4.4 Boligtilbud til studenter og ansatte ved universitetet 
Studenter, stipendiater og ansatte ved universitetet har behov for et variert boligtilbud. Det er ønskelig at det 

er noe volum på boligtilbudet i nærområdene til universitetet og i Grimstad sentrum. Studentsamskipnaden i 

Agder er en sentral boligtilbyder til studentene.    

 

Handlinger: 

a. Grimstad kommune skal i 2013-14 utarbeide Plan for kommunal bolig og tomtepolitikk, jf. kommunens 

planstrategi (K-vedtak 12/72).  Planen skal tydeliggjøre hvordan det kan legges til rette for godt boligtilbud 

til studenter og universitets ansatte. 

b. Grimstad kommune vil som grunneier av arealer i egnet avstand fra Campus Grimstad og i sentrumsområ-

dene vurdere om noen av disse områdene kan være egnet til studentleiligheter.  

c. Gjennom utbyggingsavtaler vil Grimstad kommune ha fokus på at det etableres et visst volum av leilighe-

ter egnet for studenter i campusområdet og i sentrumsområdene. 

 

 

4.5 Aksen Campus Grimstad  - Grimstad sentrum 
Hovedaksen mellom Campus Grimstad og Grimstad sentrum går langs Vesterled, som er hovedinnfartsåren til 

Grimstad sentrum. Gangavstanden fra campus til rutebilstasjonene er ca 1400 meter. Best mulig tilgjenge-
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lighet for gående og syklende langs aksen er en forutsetning for aktiv samhandling mellom sentrum og cam-

pus.  

 

Til tross for relativt beskjeden avstand, er aksen en flaskehals mht samhandling mellom campus og sentrum. 

Det er i dag kun gang- og sykkelveiforbindelse fra Campus frem til krysset Vesterled/Guldmandsveien.  Områ-

deplanen for de sjønære arealene i Grimstad sentrum legger til rette for nyetablering av forretnings- og næ-

ringsvirksomhet og boliger i områdene fra Odden og langs Vesterled frem til Helmershus-området (retning 

campus).  

 

Handlinger: 

a. FV 420 vil i 2012-2013 bli utbedret med sikring og utvidelse av tunellen ved Odden, og med etablering av 

sykkelfelt fra Vesterled/Guldmandsveien, gjennom sentrum og frem til rådhuset.   

 

 

4.6 Attraktivt bysentrum  
Et viktig element for at Grimstad skal lykkes som universitetsby er at byens sentrum oppleves som attraktiv for 

studenter, ansatte og ulike grupper som besøker universitetet. Det handler om møteplasser, kafé - og uteliv, 

handel og opplevelser i vid forstand.  

 

Forslag til handlinger: 

a. Grimstad Min By, Grimstad Næringsråd, 

Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune 

skal gjennomføre et treårig prosjekt med tanke på 

å utvikle sentrum til et attraktivt sted.  

b. Grimstad kommune skal i 2016 åpne et 

nytt bibliotek på rutebilstasjonsområdet. Grimstad 

kommune vil i sin planlegging legge vekt på at 

biblioteket (også) kan bli en god og viktig arena for 

studenter og ansatte ved universitetet.  

 

 

4.7 Den trådløse byen 
Grimstad sentrum vil kunne bli et mer attraktivt sted å oppholde seg for besøkende, ansatte og studenter ved 

Campus Grimstad, dersom det trådløse nettet på UiA (Eduroam) blir tilgjengelig i hele sentrum eller på strate-

giske områder i Grimstad sentrum. 

 

Handlinger: 

a. Grimstad kommune vil, sammen med UiA og handels- og utelivsnæringen i Grimstad, utrede muligheten 

for trådløst nett i hele eller deler av sentrumsområdet.  

 

 

4.8 Trening og friluftsliv i campusområdet 
Universitetets ledelse og Studentorganisasjonen i Agder ønsker idrettshall/-anlegg, svømmehall og trenings-

senter nær Campus Grimstad. Mens 43 % av studentene i Kristiansand bruker treningssenteret Spicheren som 

er lokalisert på campusområdet i Kristiansand, er tilsvarende treningssenteraktiviteter for studenter i Grimstad 

13 %. Områdeplan for Campus Grimstad har avsatt store arealer til park-/friområder og grønnkorridorer.  

 

Handlinger: 

a. Grimstad kommune skal revidere Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i 2013. Kommunedelplanen skal:  
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a. inneholde plan for etablering av lysløype i Morholtskogen, jf. kommuneplanen delmål H, pkt. c.   

b. belyse muligheten for etablering og finansiering av idrettshall/treningssenter i campusområdet.      

b. Grimstad kommune skal ha utbyggingsavtaler som ivaretar god fremdrift i utbygging av delområder i cam-

pusområdet og finansiering av infrastruktur (vei, stinett og grøntområder).   

c. Grimstad kommune skal utarbeide reguleringsplan for opparbeidelse av grøntområdene på campusområ-

det. Planen skal blant annet inneholde idretts- og nærmiljøanlegg, møteplasser og gang- og stiforbindelser 

til/fra og i området. Oppstart av reguleringsarbeidet må balanseres i forhold til oppstart og iverksetting av 

utbygging av nærings- og boligområder i området. Grimstad kommune har som intensjon at regulerings-

planen kan utarbeides i perioden 2013-2014.  

 

 

4.9 Kollektivtilbudet  
Både ansatte og studenter på Universitet i Agder er avhengig av et godt og hyppig kollektivtilbud mellom Cam-

pus Kristiansand og Campus Grimstad. Kollektivtilbudet må være samordnet over fylkesgrensen og mellom 

selskaper.  

 

Grimstad kommune arbeider sammen med Aust-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen om etablering av 

ny kollektivterminal i tilknytning til Campus Grimstad. Det handler både om nødvendig ervervelse av arealer, 

regulering og finansiering. Kollektivknutepunktet skal hovedsakelig trafikkeres av fjernbusser/ekspressbusser 

og regionbusser. Lokalbuss tangerer hovedsakelig kollektivterminalen i vanlig busstopp. Anlegget skal ha en 

fremtidsrettet ”park & ride”-løsning. 

 

Handlinger: 

a. Grimstad kommune vil bidra til at lokalisering av ny kollektivterminal blir avklart i 2012/13. 

b. Grimstad kommune vil delta i prosjekt om kollektivtilbudet mellom Campus Kristiansand og Campus Grim-

stad sammen med Universitetet i Agder, Agder kollektivtrafikk AS, Aust-Agder fylkeskommune og Kristian-

sand kommune.   

 

 

4.10 Dømmesmoen 
Grimstad kommune overtok i 2012 bygningsmassen og områdene knyttet til Dømmesmoen.  Styret ved Uni-

versitetet i Agder har vedtatt at det settes i gang en prosess som har sammenslåing av UiA og Agder naturmu-

seum og botaniske hage (ANM) som mål. ”Størst potensiale ligger det i en sammenslåing av ANM og UiA der-

som Dømmesmoen-området kan tas i bruk for deler av museumsvirksomheten, i første rekke som en utvidelse, 

og i mindre grad en flytting av den virksomheten som ANM nå står for ved Gimle”, jfr. sakspapirer til universi-

tetsstyret 20.06.12.  

 

Handlinger: 

a. Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune vil sammen videreføre arbeidet med å avklare om 

Agder naturmuseum kan flytte deler av sin virksomhet til Dømmesmoen. 
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5 VEDLEGG. 
 

5.1 CAMPUSOMRÅDET – REGULERINGSKART 
(E 18 i hjørnet øverst til venstre): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også: http://www.grimstad.kommune.no/PageFiles/14224/Omr%c3%a5deregulering%20av%20Campus%20Grimstad%20vedtatt%2023.05.11.pdf   

http://www.grimstad.kommune.no/PageFiles/14224/Omr%c3%a5deregulering%20av%20Campus%20Grimstad%20vedtatt%2023.05.11.pdf

