
Uredigerte innspill fra 
arbeidsøkt  
Pådriv før Krøgenes 15.08.19 
 
Innledere 
Arendal kommune v/Geir Skjæveland: 
Kommuneplanens Arealdel, ATP, Samfunnsplanen, Næringspolitisk 
Handlingsplan sees i sammenheng. FNs Bærekraftsmål legges til grunn. 10 mål er 
valgt av Bystyret som spesielt viktige. Levende Lokaler og Med Hjerte For Arendal 
har vist at samskaping og bred medvirkning gir resultat, gjennom en 
ressursbasert metode, ABCD- metoden ( Asset Based Community Development). 
Folk må inviteres med, og bidra med sin kompetanse og kunnskap. Krøgenes er 
ikke blitt til gjennom helhetlig planlegging. Kommuneplanens Arealdel gir nå 
mandatet til å utvikle Krøgenes som et bærekraftig Lokalsenter/ Lokalt sted ( 
Knutepunkt) med identitet. Arendal kommune er også med i KS sitt nettverk for 
Kortreist Kvalitet, og har søkt og fått Klimasatsmidler til Kommunedelplan for 
Krøgenes, med fokus på grønn mobilitet, sykkel- og gå-strategi, kollektivtrafikk 
etc. 

Krøgeneslåven v/Sissel Andersen 

Drømmer om å bo og drive næring fortsatt på Krøgenes, og at det skal bli et sted 
hvor man vil komme til, være, bo, handle. Det må bli hyggeligere her, slik at folk 
kan snakke sammen uten konstant bilstøy, at vi kan utnytte vannspeilet og 
trekke det inn i området. Vi må bidra til at folk som bosetter seg i Bryggebyen 
kommer til Krøgenes, og at det blir mer aktiviteter og opplevelser. Vi i 
Krøgeneslåven drømmer om å være en del av det bildet. Vi har mange tanker, 
men vi ønsker også å lytte til hva andre ønsker for området. Vi vil bidra til at det 
blir bærekraftig, driv-verdig, og at vi får til samarbeid mellom kommunen, 
næringsaktører og folket. 

Durapart v/Karl Wiggo Jensen 
Durapart jobber med både sosial og økonomisk bærekraft, i tillegg til andre 
bærekraftsmål. Vi er en arbeids- og inkluderingsbedrift, med 140 ansatte, hvorav 
90 ansatte jobber her på Krøgenes. Vi startet i 1972, og vi er en samfunnsaktør 
som ønsker å bidra til å øke arbeidskraft-reserven. Arbeid er største driver til 
mindre ulikhet og utenforskap. Vi er med i klimapartner nettverket, og 
rapporterer på Bærekraftsmål og CO2 utslipp årlig, og bedriften er 
Mijøfyrtårn-sertifisert. Men vi må samarbeide med andre! Durpart har hatt en 
intern diskusjon. Skal vi være på Krøgenes, eller finne en annen lokalisering for 
virksomheten. Vi blir på Krøgenes. Når vi blir utfordret på Drømmer er det ikke 
helt enkelt. Vi er nok litt “ trauste”,men vi ønsker virkelig å bidra mer, og 



samarbeide mer med de som er rundt oss. Det hersker litt usikkerhet knyttet til 
infrastrukturen her og hvordan trafikk og logistikk vil fungere, men vi kan jo tenke 
mer kortreiste tjenester og tilbud internt i området. 

 

Arendal Fossekompani v/Tom Krusche Pedersen 
Området vi skal utvikle er stort, og vi har en langsiktig strategi for utviklingen av 
Bryggebyen. Vi er avhengig av Krøgenes og utviklingen her, for at Bryggebyen 
skal bli et godt og attraktivt sted å bo. Vi legger vekt på gode kvaliteter i 
bygningsmassen med store vinduer, mye lys, veranda på begge sider, og gode 
uterom. Løkholmen skal utvikles og åpnes opp til et stort rekreasjonsområde, og 
det skal være grønne lunger og aktivitetsområder åpent for alle, der de neste 
byggetrinnene kommer, i påvente av videre utvikling. Vi ønsker å bli en 
destinasjon sammen med Krøgenes, samtidig som det blir et godt boligområde. 
Vi har en 10 års utviklingsplan for Bryggebyen, og nå ryddes det opp både i sjø og 
på land for å kunne utvikle områdene på en bærekraftig måte. Vi er avhengig av å 
samarbeide for å lykkes. Det skal komme 2500 mennesker i området de neste 
10-15 årene.  

 

Teknobad v/Ellen Knudsen 
Vi har savnet bedre kommunikasjon med kommunen, Statens Vegvesen og 
Fylkeskommunen i prosessen knyttet til tilførselsvei for E-18 inn i området. Vi blir 
direkte berørt av mye transport utenfor vår bedrift. Vi må tenke økonomisk 
bærekraft også i det videre arbeidet. Nærhetsprinsippet i kommuneplanens 
arealdel må gjelde nærhet til arbeidsplasser også. Over 40% i Arendal kommune 
jobber deltid, og det skyldes nok også transport- og logistikk utfordringer i 
hverdagen. Vi må ha barnehage i områder hvor folk jobber, og vi må jobbe 
sammen for å få til en god utvikling. 

 

Tromøy Frivilligsentral v/Ellen Dale 
Tromøy har jo Raet Nasjonalpark  i sitt nærområde, og det er også turområde for 
tilreisende. Det er i ferd med å nå et metningspunkt med tanke på hvor mange 
biler og bobiler områdene kan tåle. Kollektiv-og transportutfordringene berører 
både de lokale som bor der, de som ønsker å besøke Raet, og næringsdrivende på 
tromøya som ikke får utvide grunnet mangel på offentlige transporttilbud. Det er 
viktig å se disse utfordringene i sammenheng med utviklingen av løsninger på 
Krøgenes, slik at man i felleskap kan skape noe som er bærekraftig og attraktivt. 

 

Pådriv som metode ble presentert av Thomas.. 

 

Det kom en rekke innspill på hva en utvikling av Krøgenes-området bør 
vektlegge, hvem som bør involveres i arbeidet og konkrete forslag til tiltak. 

 



Her følger en oppramsing av alle noterte innspill, etter beste evne sortert under 
noen kategorier. 

 
Jeg ønsker 
 
Attraktivitet/ambisjon 
Gjøre Krøgenes-området grønt og attraktivt, tilgjengelig, oversiktlig, synliggjøre 
kvaliteter 

Krøgenes skal være et grønnere sted 

Krøgenes skal bli et attraktiv sted å bo (estetikk, sosiale møteplasser, lekeplasser), 
drive næring og besøke 

Bryggebyen, Enghavn, næringsområdene og Dyvika henger godt sammen som 
en helhet 

Krøgenes skal være et vakkert sted, tilpasset mennesker, med aktiviteter, tilbud 
og miljøvennlige transportmuligheter 

Byrom for alle som tilbyr det beste for barn og unge 

Krøgenes blir et knutepunkt som skaper nasjonal interesse og blir et forbilde i 
bærekraftig stedsutvikling 

Krøgenes blir et vakkert og spennende sted å bo og arbeide 

Et lokalsamfunn med positiv aktivitet og grønne lunger utvikling 

Bryggebyen kan bidra positivt til by-/områdeutvikling for Krøgenes 

forskjønning av området, særlig næringsdelen 

 

Flere funksjoner på et sted 
At området har en fin kombinasjon av industri, service, handel og bolig 

At Krøgenes får en helhetlig plan 

At kommunen legger til rette for mer næringsareal på Krøgenes, men ikke “bruke 
opp” attraktive tomter (bør brukes forbeholdes boliger) 

At Krøgenes blir et godt sted å bo og drive næringsutvikling 

En helhetlig plan “visjon Krøgenes 2030”, en levende og vakker bydel/lokalsenter 

Området skal bli et mer samlet området for industri og boliger, der grøntområder 
som ikke er benyttet tilrettelegges for bruk 

God kombinasjon mellom butikker/næring og Byrggebyen 

Området har mer helhetlig tilbud, els. idrettshall/svømmehall e.l. 

 

Næringsutvikling og arbeidsplasser 
Arbeidsplasser som inkluderer og gir rom for de som opplever utenforskap 

Arbeidsoppgave i mange kategorier 

Mer industri/næring 



Flere ansatte i min bedrift 

Skoleungdom i sommerjobb 

Samarbeid med UiA 

Bedre samarbeid med skolene, eks Sam Eyde 

Flere arbeidsplasser 

Plass og rom (fysisk) til utvikling 

Lunsjsteder for ansatte 

Delte kontorlokaler - utveksling med andre - gründere 

Mindre lager - flere arbeidsplasser 

 

Møteplasser og aktiviteter 
Stor treningshall 

Fine uteområder som inviterer til lek, sport og friluftsliv 

Gode møteplasser for alle, steder hvor ulike mennesker møtes og trives 

Fine turområder i nærmiljøet, sommer som vinter 

Opplevelser/turer utenfor døra, kvalitet, vannspeil, samtidig med effektivitet 
(reisetid etc.) 

 

Mobilitet / kollektivtransport 
Knutepunkt kollektivtrafikk 

Krøgenes skal være et naturlig knutepunkt for kollektivtrafikken for Tromøy 
(Sauda) osv.  

Nabolagsbåter 

Gang/sykkel bro fra Vindholmen til gamle Krøgenes 

Lettere adkomst fra Engehavn til Krøgenes 

Snarvei mellom øvre og nedre industriområde 

Kollektiv/dele løsninger  - båter, biler, utstyr  - gjør at folk møtes 

Tenke nytt mtp. busstrasé  

Bedre tilgjengelighet mellom bygg 

Gang/sykkelvei fra bedriftsområde ned til butikkene 

 

Samarbeid/partnerskap 
Bedre samarbeid mellom kommunen, beboere  

Bedre kjent med som holder til  i området 

Et fruktbart samarbeid mellom næring og fastboende, og mellom næring og 
næring 

 

 



Jeg håper 
Attraktivitet/ambisjon 

Området blir mer harmonisk, naturlig og innbydende med naturlige møteplasser 

Arendal kommune også tenker at de 20% som bor utenfor knutepunktene også 
skal ha et godt sted å bo og være 

Krøgenes blir et attraktivt område for næringsutvikling 

Krøgenes kan bli et viktig knutepunkt øst for sentrum med gode arbeidsplasser 
og et utstillingsvindu for arbeidsinkludering 

Krøgenes kan bli et knutepunkt for kultur og kunnskap, som tiltrekker seg flere 
mennesker enn de som bor her 

Krøgenes blir et knutepunkt for næringsliv og at beboere er stolte av og vil vise 
frem stedet sitt 

Vi greier å beholde Krøgenes-stilen 

Folk og tilreisende sier “jøss! for et nydelig og godt sted å være” - her har vi alt vi 
trenger (ro, aktivitet, handel, spisesteder mm.) 

Det ikke blir en inneklemt plass 

 

Flere funksjoner på et sted 
Kombinere bolig/næring på en måte som tiltrekker seg flere 

Det blir flere boliger/beboere i området 

Området kan tiltrekke offentlige leietakere 

 

Næringsutvikling og arbeidsplasser 
Kommunen vil sette pris på oss som driver med næring 

De som bygger vil bruke oss i nærheten som prioritert leverandører 

 

Møteplasser og aktiviteter 
Friområdene tilrettelegges bedre 

At det også vil være plass til serveringssteder, og andre naturlige steder å stoppe 

Det blir mer grønt, møteplasser og mennesker i alle aldre 

 

Mobilitet / kollektiv 
Det blir mindre asfalt og biler 

Et godt kollektivtilbud til-fra Krøgenes 

 

Samarbeid/partnerskap 
Pådriv lar seg gjennomføre 

Godt samspill mellom alle involverte: næring, innbyggere, kommunen, frivillig  

sektor mv. slik at møteplassene speiler de som skaper dem 



Det kan skapes en “heia” kultur fra alle, hvor alles bidrag er like viktig 

Vi får etablert et forpliktende partnerskap som ressurs for utvikling av området 

på bedre samarbeid kommunalt ift. vann/avløp 

Mange vil bli med på å gjøre Krøgenes til noe vi alle kan like og vre stolte av, og 
samtidig vise verden vei..fra vårt lille sted… 

Kommunen kan være en bidragsyter og tilrettelegger 

Snarest får et bredt og forpliktende partnerskap 

 
Dette ikke ender opp i løse ord i luften 

Det kan skje noe i nærmeste fremtid og at vi kan bidra med ideer til en god 
utvikling på Krøgenes 

Vi kan få til en positiv og åpen/kreativ dialog mellom næring, beboere, offentlige 
myndigheter og besøkende til Krøgenes 

 

Jeg synes 
Attraktivitet/ambisjon 
Området må forskjønnes og utvikles 

Det er manglende forutsigbarhet slik det er i dag 

Krøgenes er en godtepose - et hav av muligheter! 

Krøgenes har et spennende utgangspunkt med mange muligheter 

 

Flere funksjoner på et sted 
Grunneier trenger en prosess og en plan som motiverer de til å investere i deres 
eiendom - flere etasjer, butikker, arbeidsplasser og boliger 

Vi må få flere til å bo i sentrum ved/på butikkene som er der, og binde området 
mot Tromøybrua, Krøgenesskogen, Krøgeneset og Vindholmen sammen 

Området har et stort potensiale og at gamle Krøgenes er sjarmerende - kan vi 
bredde denne sjarmen videre utover området?  

 

Næringsutvikling og arbeidsplasser 
Det mangler evaluering av de 5 næringsareal/næringsstrategier  

Kommunen bør invitere industrier til å etablere seg på Krøgenes 

Samarbeid mellom kommunen og bedriftene må bli bedre 

Vi må få til større samarbeid i bedriftene på Krøgenes 

 

Møteplasser og aktiviteter 
Det hadde vært spennende å utforske hvordan det å bevege seg utendørs kan bli 
noe mer enn bare “å gå på tur” 



Aktiviteter - klatrepark, buldring, lekeplass - strandpromenade - kafe - 
vannaktivitet 
 
Mobilitet / kollektiv 
Vi bør ha gode parkerings-/bussforbindelser med sentrum 
Raet og Tromøya kan finne noen av sine logistikk- og transportløsninger i 
Krøgenes-området (båt, sykkelutleie, park & ride etc.) 

 
Samarbeid/partnerskap 
Alt som skjer er positivt 
Det hadde vært spennende om eksterne aktører (f.eks AKT) var med på samme 
(Pådriv) tankegang 

Pådriv kan være en spennende måte å få til et bedre samarbeid på tvers, og kan 
gi bedre inkludering 

Pådriv-satsingen på området er spennende, og flott med helhetlig perspektiv 

Krøgenes har mange ressurser som kan bidra i samfunnsutviklingen 

Vi skal se til de andre områdene Krøgenes grenser mot, slik at vi samarbeid med 
Tromøy, Saltrød/Arendal Øst og sentrum, om noe som er bra for alle  

Pådriv er en spennende måte å få til et løft 

Pådriv er et positivt initiativ til å starte en kreativ prosess, som kan gi gode 
løsninger for fellesskapet 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Øvrige notater (fra Post-its) 
 

Krøgenes: Porten til Tromøya 

Mangel på gjensidig respekt? Hva kan dette skyldes? 

Krøgenes er ferdig utsprengt - ikke bruk mer dynamitt 

Få bort harr-stempelet 

Er Bryggebyen en del av Krøgenes? 



Kobling mot “kortreist kvalitet” (KS) 

Bryggebyen trenger tjenester; håndverkere, minilager, mat 

Marked i sommer fungerte - kan dette bli noe mer permanent? 

Krøgenes er for privatisert - Eikvallen ble tidligere brukt av alle, men er nå privat 

Lensmannspynten var vår badeplass - nå er det hus der, så vi tør ikke gå der 
lenger..blir jaget vekk 

Sjuårsstranda - mellom “anlegget” - der Shell var før 

Felles strandlinje der byene nå er bygd 

 

 


