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Ny brannstasjon i 2013
Arendal kommunes
eiendomsselskap går
for tilbudet fra Kruse
Smith og BR Gruppen.
Den nye brannstasjonen
skal stå ferdig på Stoa i
løpet av 2013.
MONICA LINN B. FÜRSTENBERG
nica@agderposten.no 37 00 37 51

– Vi har vært
lovet en ny
stasjon
i
mangfoldige
år, så dette
er ikke for
tidlig, sier
verneombud
for Østre Agder Brannvesen, Jan Olav
Morka.
Arendal
Eiendom KF,
Arendal
FORNØYD
kommunes
BRANNSJEF:
eiendomsforetak, har Svend Svendsen.
hatt jobben
med å håndtere nytt hovedkvarter for Østre
Agder Brannvesen.
De har nå avsluttet anbudskonkurransen, og valgt å gå for
tilbudet fra Kruse Smith og BR
Gruppen.
– Dette skal bli en ny, moderne og fleksibel brannstasjon,
sier eiendomssjef Øystein Sangvik i Arendal Eiendom KF.

To ville bygge
I anbudskonkurransen kom det
inn to tilbud:
Fra Kruse Smith og BR Gruppen som vil bygge på Stoa,
og fra entreprenørfirmaet
Brødrene Reme som ønsket å
bygge ny stasjon på Harebakken.
– Samlet sett er vi kommet til
at Stoa er det beste, sier Sangvik.
Tomten det skal bygges på
ligger ved siden av Bringsverd-

SKISSE: Slik skal den nye brannstasjonen i Arendal bli.
bygget i nærheten av Biltilsynet.
Tidligere har det blant annet
vært snakk om at Smart Club
ville komme der.

Rask utrykkingsvei
Brannsjef Svend Svendsen er
godt fornøyd med valget til
Arendal Eiendom.
– Det er hyggelig at dette er
gjort offentlig nå, for vi har en
stasjon som er overmoden for
utskifting. Som brannsjef er jeg
veldig fornøyd med alternativet
de er landet på, men jeg hadde



vært fornøyd uansett så lenge vi
får en ny stasjon. Vi vil få en
stasjon som ligger rett ved siden
av E18. Det er en rask utrykkingsvei, og derfor en meget
klok plassering. Men at vi får en
ny stasjon er viktigere enn om
den ligger det ene stedet eller
det andre, sier Svendsen.

Årlig leie
Den nye brannstasjonen er et
OPS-prosjekt, et Offentlig-Privat-Samarbeid.
Det betyr at entreprenøren

ILLUSTRASJON: BR GRUPPEN

stiller med tomt, i tillegg til at
selve stasjonen bygges og driftes.
Kommunen vil så betale en årlig
leiepris. Hvor
mye stasjonen vil koste
kommunen i
året, er ennå
ikke klart.
– Foretakets styre har
falt ned på hvilket tilbud som er

best, og så går saken videre til
bystyret som skal gi et endelig
ja, og vedta finansieringen. Da
vil vi gå i dialog med entreprenøren, og i
den dialogen
komme ned til
en sluttsum,
forklarer
Sangvik.
Bystyret i
Arendal skal
få saken på
bordet i slutten av august.

«Hvor mye den vil
koste kommunen
i året, er ennå
ikke klart»
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ARKITEKTUR: Den nye brannstasjonen får et utseende
som vil bli lagt merke til.

PÅ TOMTA: Brannstasjonen sett fra lufta.

400 m

© Kartagena / Statens kartverk

1 km

E18

