
Folketråkk for grønn mobilitet
og sosial bærekraft
 Dyviga - Krøgenes - Vindholmen og nabolagene rundt

– Sett levekårene for menneskene øverst når 
det skal lages planer for Krøgenesområdet
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Gjør Kystveien trygg

• Strakstiltak som reduserer trafikken 

• Strakstiltak som øker trafikksikkerheten, for 
eksempel nedsatt fartsgrense, fotgjengerfelt med 
fartshumper, god belysning og kantstopp for buss

• Sikrere overgang med bro over Enghavenkrysset

• Del gang og sykkelsti hele veien mellom Krøgenes 
og byen

• Tiltak som demper støy, for eksempel beplantning,  
jordvoller og forskjønning av fjellskjæringer, 
spesielt langs Vindholmsletta mellom Krøgenes og 
Bryggebyen

• Flytt bommen fra E18 til Kystveien 

• Ta frem igjen planene for tunnell

• Lag ny rute for hurtiggående passasjerbåt eller 
elferje fra Arendal sentrum, med sentrale 
stoppesteder i Tromøysund. (Fremtidsrettet, med 
eldrift, på foil, og autonom.)

Rydd, bygg og skilt stier og 
snarveier

• Bygg sti mellom Krøgenes og Engefjell

• Bygg sti mellom Krøgenes og Vindholmheia

• Bygg trapper på den bratte stien mellom 
Vindholmheia og Engefjell

• Rydd gamle stier, og koble stier og turveier 
sammen, for eksempel rundt Dyvikåsen og 
Taksterås

• Lag gode skilt og kart over alle stiene i området, 
inkludert Lensmannspynten og Ekevalen

Sett levekår øverst

• Ta med barn og unge i prosessene

• Lag et forum for innbyggerdialog. Dette er vedtatt 
som et forslag i Kommuneplanens Samfunnsdel.

• Etablér et nærmiljøutvalg

• Kommunisér bedre hva som skjer

• Se på hele området fra Krøgenes til Arendal 
sentrum som et sammenhengende boligområde.

• Sett levekårene for menneskene øverst når det skal 
lages planer for området.

Folketråkkprosjektet har gitt enkeltpersoner og grupper mulighet 
til å medvirke og påvirke planlegging av grønn mobilitet og sosial 
bærekraft i Krøgenesområdet. 

Innspillene kan oppsummeres i følgende punkt:
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I Folketråkket har vi samlet 
innspill ved hjelp av en rekke 
forskjellige metoder.

ALDER DE SOM DELTOK PÅ 
SPØRREUNDERSØKELSEN
Halvparten av respondentene var mellom 13 og 16 

år. Dette skyldes at vi besøkte 9. og 10. klassinger på 

Birkenlund skole, og at elevene  svarte på spørreskjemaet 

mens vi var der. 

HER BOR DE SOM DELTOK PÅ 
SPØRREUNDERSØKELSEN BOR
De fleste som deltok bor i Krøgenesområdet 

eller i nærheten.

Slik er Folketråkket laget

35-50

13-16
50-67

20-35
17-19

Over 67 6-12

Dyviga/Krøgenes/ 
Vindholmheia/Songe

I nærheten

Bor ikke, men kjører Kystveien

Planlegger å flytte hit

Bor ikke, men handler 
på Krøgenes

SPØRREUNDERSØKELSE PÅ ARENDAL KOMMUNES HJEMMESIDER
Det kom inn 107 svar på spørreskjemaet.

• Spørreundersøkelse
• Digitalt kart med mulighet for innspill
• Workshop
• Skolebesøk
• Befaring, tråkk og samtaler
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WORKSHOP PÅ 
KRØGENESLÅVEN
Den 20. august gjennomførte vi en 
Covid-19 tilpasset workshop med 20 
personer på Krøgeneslåven. 

Fullstendig referat finner du på 
side 24 til 27

INNSPILL FRA KRØGENES VEL
Krøgenes vel hadde Folketråkket 
på agdendaen på styremøte den 14. 
august.

Komplett innspill finner du på side 29.

BESØK HOS 9. OG 10. KLASSE 
Vi besøkte elever i 9. og 10. klasse på 
Birkenlund ungdomsskole, og bad de 
svare på spørreundersøkelsen. 

Du kan se et større bilde av noen av 
elevene i 9A på side 28.

INNSPILL PÅ KART
Alle som ville, kunne legge inn anonyme 
innspill på  et digitalt kart på Arendal 
kommunes hjemmesider.

Se alle innspillene på side 18 og 19

BEFARING, TRÅKK OG 
SAMTALER
I prosjektperioden har vi snakket med  
innbyggere og andre interesserte. Noen 
steder har vi gått opp gjengrodde stier, 
og beveget oss rundt i områdene folk 
har snakket om.

AVSLUTTENDE WORKSHOP
Den 23. september ble rapporten 
presentert på Krøgeneslåven. De 
oppmøtte foreslo hva veien videre bør 
være. 

Se innspillene på side 38 og 39.
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Det er umulig å snakke om Grønn 
mobilitet i Krøgenesområdet 
uten å påpeke den store 
trafikkbelastningen på Kystveien. 

I mange år ble det lovet at tilførselsveien fra 
Krøgenes til E18 skulle avlaste Kystveien. Effekten 
står dessverre ikke i forhold til kostnadene og 
naturinngrepene. Hver dag kjører det fortsatt 15 
000 biler gjennom boligområdene langs Kystveien  
mellom Krøgenes og Barbu. Til sammenligning 
kjører det 3000 biler på tilførselsveien gjennom 
skogen fra Krøgenes til nye E18, og 11.000 biler på 
den nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand. 

Mange innspill ønsker å redusere trafikken langs 
Kystveien. Det er svært trafikkfarlige situasjoner og 
mange nestenulykker. Biltrafikken skaper også mye 
støy, som plager naboene hele døgnet. 

Det kan bli vanskelig å bli kvitt all trafikk, fordi 
det er mye intern trafikk mellom boligområder og 
handelsområdet, og det er også mange som har 
behov for å kjøre til trening og andre gjøremål. 
Desto viktigere er det å gjøre tiltak for å senke 
farten.

KRYSSET VED ENGEHAVEN
Mange er opptatt av at krysset ved Engehaven må 
utbedres. I dag er fotgjengerovergangen her et farlig 
sted, både for bilister og myke trafikanter. Dette 
kommer opp både på spørsmål om grønn mobilitet 
og sosial bærekraft. Mange har konkrete innspill på 
hva som bør gjøres: Tryggere fotgjengerovergang, 
mindre trafikk slik at det blir lettere å krysse veien, 
det burde vært en rundkjøring ved avkjøringen 

til Engehaven, tryggere overgang fra Engehaven 
til Løkholmen, gangbro fra Rolvsmyra over til 
 Løkholmen, eller hva med en undergang?

MILJØGATE MELLOM KRØGENES OG 
BRYGGEBYEN
Heia/ skrenten Vindholmsletta bør beplantes. 
Sykkelstien bør flyttes nærmere sjøen, og skilles fra 
Kystveien med en jordvoll. Langs sjøen burde det 
være vintergrønt og benker, og kanskje en brygge 
hvor man kan sitte og nyte utsikten over sjøen. Man 
kan faktisk få laget en fantastisk miljøgate med 
gangveien mellom Krøgenes og Bryggebyen. 

Flere tar også til orde for å skille mellom sykkelfelt 
og gangfelt. Det er viktig å ta vare på sykkelstien og å 
sikre gode overganger. 

ASFALTJUNGELEN  VED BUTIKKENE PÅ 
KRØGENES
Området ved butikkene på Krøgenes er preget 
av bilparkering og asfalt. Flere innspill ønsker 
grønne lunger, med benker, belysning, 
beplantning, lekeområde og parkmessig utforming. 
Parkeringsplassen bør legges bedre til rette for 
gående med oppmerkede gangfelt eller opphøyd 
gangfelt. Nærme inngangspartiene må det komme 
sykkel stativer med tak over. 

For å oppfordre til økt bruk av kollektivtransport, 
kan busstidene stå i sanntid på skjermer i 
butikkområdet. 

Jordvoll langs Kystveien mot Bryggebyen, og 
innsnevringer av veien med gatetun-løsninger og 
beplantning er viktige forslag. 

Grønn mobilitet

Gjør Kystveien trygg
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Irene Bjøkne Grønset flyttet med familien 
fra Oslo til Arendal, og bosatte seg i nærheten 

av Kystveien. 
– Vi er overrasket over  all trafikken.  Støy

belastningen er konstant. Noe av det verste er 
mopeder og motorsykler, som bruker Kystveien 

som racerbane, gjerne midt på natta. 

Irene har flere ganger opplevd å bli stående 
midt i fotgjengerfeltet fordi bilene i den ene 

retningen ikke stopper.  

– Det er for mange biler på 
Kystveien, og farten er for 

høy. Noe må gjøres.

Irene Bjøkne Grønset

Kirsten Frigstad er nabo med Irene. 
– Kystveien har vært overbelastet og farlig siden 
jeg var barn for over femti år siden. Allerede den 
gang advarte foreldrene oss om å krysse veien. 

Siden Kystveien er gjennomfartsvei, går
 trafikken hele døgnet.  

– Hva er det egentlig som 
forhindrer at det blir gjort 

noe med Kystveien? 
Det lurer jeg på.

Kirsten Frigstad
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Det har vært jobbet i Arendal kommune med å 
etablere en kyststi. Det en god idé å tenke at man 
kunne få til en kyststi også i områdene Krøgenes, via 
Bryggebyen og videre mot sentrum.

En drøm må være overbygning eller et tak over Kyst-
veien ved avkjørsel til Engehaven. Eller enda større: 
Å bygge lokk over Kystveien på den strekningen som 
går fra Krøgenes og fram mot Løkholmen og krysset 
mot Engehaven boligområde. 

BYGG TUNNELLEN!
Mobilitet må gå på bekostning av bilisme. Biltrafik-
ken må reduseres, samtidig som det kommer mange 
nye  boliger både i Krøgenesområdet og på Tromøya. 
Dette vil skape betydelig økning i transportbehov i 
årene som kommer. Man må tenke helhetlige løs-
ninger, og finne  alternativ til Kystveien. 

I Bryggebyen tilrettelegges det nå for ferjekai. Lag 
ny rute for fremtidsrettet hurtiggående passasjerbåt 
eller ferje med eldrift mellom Arendal sentrum og  
sentrale stoppesteder i Tromøysund. Transport på 
sjøen kan gjøres miljøvennlig, og kan fjerne mange 
biler fra veiene.

Det var tidligere et forslag om tunnel mellom jern-
banen og Krøgenes. Denne planen må hentes frem 
igjen. Da tunnellforslaget ble diskutert, gikk det en 
naturlig linje i fjellet fra Krøgenes til Barbudalen, 
gjennom Blødekjærtunnelen, og videre fra Myrene 
i tunnell under Åsbieskogen og ut på Stoa. Fagfolk 
som arbeidet med prosjektet anså dette som den 
eneste fornuftige løsningen. Men tunnell koster 
penger. Det er mye billigere å bygge vei i urørt natur. 
Den gangen handlet de vinnende argumentene om 
biler, ikke mennesker. Hvis man setter Arendals bo-
attraktivitet og levekår øverst, kan det kanskje vise 
seg samfunns økonomisk lønnsomt å bygge tunnel 
mellom Krøgenes og Barbudalen  likevel?

ÉN ENKEL LØSNING
Det er både enkelt og billig å redusere trafikken. 
Det er bare å flytte bommen fra E18 til Kystveien, så 
er problemet løst. Det er merkelig at en så enkel og 
praktisk løsning er en umulig politisk løsning.

LES MER
Referat fra workshop på Krøgeneslåven side 24-27.
Innspill fra Krøgenes velforening side 29.

På dette illustrasjonsbildet av Bryggebyens utbyggingplan, 
har vi illustrert et lokk over Kystveien. Med lokk over veien 
vil Bryggebyen flyte naturlig sammen med boligfeltene på 
Vindholmheia, og skogområdene bak. 

Planene om tunnel mellom Barbudalen og Krøgenes 
ble skrinlagt til fordel for tilførselsvei til E18  gjennom 
bymarka. Noen av innspillene peker på at fortsatt utbygging 
i Krøgenesområdet, på Tromøya og Arendal øst, gjør at  
tunnellplanene bør hentes frem igjen. 
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– Før var jeg irritert over trafikken på 
Kystveien. Nå er jeg redd.

Trond Marius Gabrielsen

Går ut over levekårene
Før var Trond Marius Gabrielsen 
irritert over støyplager og dårlig 
luftkvalitet fra biltrafikken.  Nå 
er han først og fremst redd. I 
sommer skulle sønnen Sondre 
på ni år besøke en kamerat, og 
ventet ved fotgjengerfeltet til 
bilene hadde stoppet før han gikk 
over. Bilen som kom som nummer 
to stoppet ikke, og braste inn i 
den første bilen bakfra. Til alt hell 
ble det bare materielle skader 
denne gangen, dette er bare et av 
mange uhell som fort kunne endt 
mye verre. 

Trond Marius har samlet 
velforeningene fra Barbu til 
Engehaven, for å gå i dialog med 
politikere og myndigheter for 
å få gjort noe med trafikken på 
Kystveien. 

– Vi har laget en liste over 
strakstiltak, og håper at noen av 
disse kan gjennomføres før liv går 
tapt.
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30 innspill handler om 
at det er enkelt å gå eller 
bruke sykkel i dag

• Enkelt i dag. Kan bli enda enklere 
med sykkelvennlig snarvei i 
"riktig" luftlinje.

31 innspill handler om 
tiltak for sykling og gange

• En koselig vei med minst 
mulig støy fra biltrafikken. At 
sykkelstien blir malt rød for å bli 
godt synlig av andre trafikanter.

• En utbedret gang/sykkelsti fra 
Vindholmheia/Sletteheia direkte 
ned til Krøgenes. Bør være 
egnet for sykkel med henger 
eller gående med barnevogn 
og må holdes relativt snøfri 
om vinteren. Det eksisterer 
en sti idag det går an å gå, men 
egner seg ikke hvis du bærer 
på noe. På butikkområdet/

parkeringsplassen på Krøgenes 
bør det legges bedre til rette 
for gående med oppmerkede 
gangfelt eller opphøyd gangfelt.

• Sykkelparkering ved butikkene

• Separat gang/sykkelvei

21 innspill handler om 
redusert trafikk eller 
tryggere kryssing av 
Kystveien

Jeg bruker stort sett sykkel til 
og fra Krøgenes, men slik det er 
i dag er dette verken trygt eller 
trivelig. Støy, støv og forurensning 
fra Kystveien gjør det utrivelig og 
helseskadelig å sykle langs veien. 
Min opplevelse er at trafikken på 
Kystveien ofte går en god del over 
fartsgrensen og at bilistene kanskje 
ikke er særlig vant til å forholde seg 
til gående og syklende. Dette fører 
til at enhver kryssing av Kystveien 
på oppmerket overgang nærmest 

er med livet som innsats. Jeg 
trodde at den nye avstikkeren fra 
Krøgenes til E18 var ment å skulle 
føre noe av trafikken utenom 
Kystveien og Arendal sentrum, 
men min opplevelse er at trafikken 
tvert imot har økt etter åpningen. 
Jeg tenker at dette kanskje kan 
ha med at alle som kommer fra 
Tromøy, Saltrød og Eydehavn og 
skal sørover på E18, for eksempel 
til Stoa, nå må betale bompenger 
på E18, mens Kystveien fremdeles 
er gratis. Etter min mening finnes 
det bare en effektiv måte å sikre at 
det er trygt og hyggelig å gå eller 
sykle i området, og det er redusert 
trafikken på Kystveien. Nedsatt 
hastighet, fartsdempende tiltak og 
bompenger på Kystveien er gode 
tiltak for å oppnå redusert trafikk 
og et levelig område fra Dyviga til 
Barbu.

Les alle innspillene til dette 
spørsmålet på side 30 - 31

Hva skal til for at du kan gå eller bruke 
sykkel til butikkene på Krøgenes?

Sykle

Gå og sy
kle Gå 

Kolle
ktiv

50

40

30

20

10

0

Hvordan kan du komme deg til 
og fra butikkene på Krøgenes 
uten å bruke bil? 

FRA SPØRREUNDERSØKELSEN
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Mange innspill både om grønn mobilitet og sosial 
bærekraft peker på Krysset ved Engehaven. Dette 
er allerede i dag et farlig sted både for biler og myke 
trafikanter. Før gangveien til og fra Løkholmen skal tas 
i bruk i 2021, er det avgjørende at det er gjort tiltak for 
å gjøre det tryggere å krysse Kystveien fra Enghaven. 

Det foreligger planer for nye  busstopp med kantstopp, 
opphøyd fotgjengerfelt og 40-sone akkurat der 
gangveien til Løkholmen blir anlagt. Disse planene 
ønskes velkommen av velforeninger og naboer. Nå 
er det opp til kommunen å besørge planarbeidet, og 
fylket å bevilge penger, slik at anlegget blir bygget i 
tide - før det skjer alvorlige ulykker.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

60

23
,6

3,6
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Nei

Ja

Vet ikkeKommer du til å bruke 
det nye badestedet 
Løkholmen?
Løkholmen mellom Songebukta og Vindholmen 
skal bli hele Arendals nye rekreasjons- og 
badested. 

FRA SPØRREUNDERSØKELSEN

Slik ser Løkholmen ved Bryggebyen Vindholmen ut i dag. Anlegget skal være ferdig før de første beboerene flytter inn i de 
nye boligene i Bryggebyen høsten 2021.
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Blir det greit for deg å komme deg til 
Løkholmen uten bil?

• Ja, men liker ikke at ungene mine 
må krysse en meget trafikkert 
Kystvei. Sett ned fartsgrensen til 
30 langs hele Kystveien!

• ...pga trafikkmengde på 
Kystveien er jeg ikke komfortabel 
med å sende ungene bort dit 
gående eller på sykkel. De 
må krysse Kystveien og slik 
trafikksituasjonen er idag anser 
jeg ikke det som trygt nok.

• ... min bruk vil avheng av om det 
vil føles privatisert til beboerne 
på det nye feltet på Vindholmen.

• Blir ikke greit uten bil, og barn 
kan ikke gå alene uten å krysse 
veier uten fotgjengerfelt.

• Vi er avhengig av at det 
tilrettelegges godt for 
rullestolbruker. Håper også 
at bade/lekeområdet vil være 
tilpasset voksene og barn med 
nedsatt funksjonsevne, da vi 

savner det veldig i Arendal. Vi 
savner en lekeplass hvor man 
ikke trenger å kunne klatre 
i stige for å komme seg opp i 
lekeapparatet, eller ha balanse 
til å hoppe selvstendig på 
trampoline. Det kan for eksempel 
være lekestativ som har trapp 
opp med rekkverk og leker på 
bakkenivå.

Les alle innspillene til dette 
spørsmålet på side 36

Hvordan kan det bli enklere og tryggere for deg 
å komme til og fra Løkholmen uten å bruke bil?

• Redusere trafikkmengde på 
Kystveien. Få ned hastighet for 
biler, tryggere overganger og 
mindre støy; slik at det faktisk 
blir hyggelig å komme seg til 
løkholmen uten bil. kanskje 
også få et eget "rødt" sykkelfelt 
i veibanen istedenfor at de på 
sykkel og de som går må dele 
samme felt.

• Etter min mening finnes det bare 
en effektiv måte å sikre at det er 
trygt og hyggelig å gå eller sykle 
i området, og det er å få redusert 
trafikken på Kystveien. Nedsatt 
hastighet, fartsdempende tiltak 
og bompenger på Kystveien er 
gode tiltak for å oppnå redusert 
trafikk og et levelig område fra 
Dyviga til Barbu.

• Stien fra Vindholmheia og ned 
til Rolfsmyra bør utbedres slik 
at den egner seg for sykkel/
barnevogn. Når du kommer 
ned gangstier fra Rolfsmyra til 
krysset enghaven/Kystveien må 
det gå an å krysse en av veiene på 
en bedre måte. Idag må barn og 
voksne enten gå over Kystveien 
eller over enghaven-veien uten 
fotgjengerfelt. Bilene følger 
sjeldent med på gangstien som 
kommer ned fra Rolfsmyra.

• Kryssing av Kystveien fra Songe 
(ved den gamle butikken) over til 
fortau på andre siden oppleves i 
dag som skummelt og risikofylt. 
Kan det være mulig med 
lysregulering? Det ville føre til 
tryggere skolevei for barna som 

ferdes fra Krøgenes til Birkenlund, 
samt tryggere ferdsel for alle på 
Birkenlund og Songe som vil bruke 
det nye området på Løkholmen.

• Rundkjøring i Enghavenkrysset. 
I dag et av kommunens farligste 
kryss. Skandale at det ikke er 
kommet en rundkjøring der for 
mange år siden. Med Løkholmen 
blir det enda værre med biler 
som skal inn og ut derfra, pluss 
enda flere fotgjengere/syklister 
som skal krysse Kystveien for 
å komme over til Løkholmen. 
Dagens fotgjengerfelt burde flyttes 
nærmere en evnt rundkjøring.

Les alle innspillene til dette 
spørsmålet på side 32
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Det finnes mange stier og 
snarveier i Krøgenesområdet, men 
utbygging har gjort mange av dem 
utilgjengelige.

Flere innspill tar til orde for å åpne overgrodde stier, 
utbedre og gjøre dem mer tilgjengelige for allmen-
heten. Det er viktig med god skilting og gode kart 
eller turkart slik at folk vet om hvor det er trygt å 
ferdes, og hvor man kan gå eller sykle. 

«Vi må få på plass skilting av stier og turveier, og 
kanskje også markere et utgangspunkt for turer, en 
slags innfallsport til turveiene. Det kan jo plasseres 
et oversiktskart ved innfartsparkeringen.»

SNARVEIER SOM BINDER OSS SAMMEN
De mange lysløypene som skal etableres i bymarka, 
og de lokale stiene som allerede eksisterer, og 
stinettet for sykkel som Arendal Singeltrack har 
etablert må kobles sammen.  

Det må bygges gang/sykkelsti fra Vindholmheia/
Sletteheia direkte ned til Krøgenes. Det bør bygges 
snarveier som er egnet for sykkel med henger eller 
gående med barnevogn. Stiene må holdes relativt 
snøfri om vinteren. 

Det eksisterer en bratt sti mellom Vindholmheia 
og Krøgenes i idag. Denne er mye i bruk, spesielt 

Rydd, bygg og skilt stier     
og snarveier

av ungdommer som springer ned fra Slettheia og 
Vindholmheia for å rekke bussen på Krøgenes. Stien 
er bratt, og til tider glatt, og burde vært oppgradert 
med trappetrinn og rekkverk. Den egner seg ikke for 
barnevogn eller sykler. 

Det finnes flere snarveier og stier i boligfeltene som 
burde vært rustet opp. Enkelte stier er smale og 
gruslagt, og blir ofte brukt som kattedo. Fast dekke 
ville være å foretrekke.

Også når det gjelder snarveier er det lov å drømme 
stort. «Tilrettelegg de gamle stiene  mellom Krøge-
nes handels område og friluftsområdene opp mot 
Taksterås. Ideelt sett burde det være både gang-og 
sykkelvei som en «skillingsbolle-trase» i lien, og 
eventuelt i fremtiden en heis knyttet til for eksempel 
et fremtidig hotell i dette området.»

LA OSS BARE GJØRE DET
Hvem som skal gjøre arbeidet i praksis er det ulike 
meninger om. Noen foreslår at velforeningene bør 
utfordres til å bli med på å kviste og rydde langs 
løypene og stiene. Noen peker på kommunen, og 
mener at de må lage ny gang/sykkelvei ned fra østre 
del av Vindholmheia til busstoppen vest for rund-
kjøringen ved Krøgenes. 

Andre mener folk ikke trenger å vente på kommu-
nen eller velforeningene. –Her kan folk lage dugnad 
gå i gang å rydde og bygge. Det koster ikke mye, bare 
ta en kronerulling hos lokale bedrifter. 

Grønn mobilitet
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Jan Erik Tvedt var en av de første 
som bygget hus på Sletteheia i 
1990. Da var det fortsatt mye natur 
på Vindholmheia og Krøgenes. 
Siden den gang har området 
forandret seg enormt. Familien 
har alltid hatt hund, og  daglige 
lufteturer har gjort Jan Erik godt 
kjent i området. 

– I riktig gamle dager var frem
kommeligheten langs sjøen  rundt 
Vindholmen begrenset, og  forbin
delseslinjene gikk i skogen mellom 
Songe og Saltrød. Det finnes 
fortsatt spor etter veiene, og stiene 
som gikk nedover mot sjøen, men 
mange er gjengrodd eller kappet 
over av utbygging.

– Det er flere stier/turveier i områ
det. Å knytte disse sammen med 
gang og sykkelvei og skilte disse 
vil gjøre det enklere for mange å 
benytte stiene.

– Skilting av stier og turveier vil gjøre 
det enklere for mange å benytte dem.

Jan Erik Tvedt
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• Været.

• Det meste av sjøsiden fra 
Krøgenes til byen er privatisert, 
eller oppleves som privatisert. 
Bedre merking og bedre 
tilrettelegging på de områdene 
som faktisk er tilgjengelige vil 
bidra til økt bruk for vår del.

• Ser ikke problemet. Der er nå 
snart lagd x antall nye km med 
lysløype. Sett fra folkehelse så er 
det bra men det er altfor lite bruk 
av oss som bor her.

• Sjøen føles privatisert, det er ikke 
noe sted i songebukta som føles 
som et offentlig sted man kan 
sette ut en kajakk for eksempel. 
Songeskogen virker litt utrygg 
pga lite tydelige turveier og 
merking.

• Bedre skiltet med sammen-
hengende traseer og/eller kart 
med oversikt over stinettet, 
turtrasé osv. Gode kart som kan 
benyttes på mobil mens man er 
på tur.

• Skogen. Det som hindrer meg er 
alle de svære turstiene som de 
blir kalt. Det er ingen som går i 
Songeskogen lenger for å se på 
fin natur, det er bare for å få en 
ny plass å jogge/sykle på.

• Jeg liker ubearbeidede stier. 
Dersom for mye av skogen blir 
tilpasset eller bearbeidet eller 
får for mange brede gå-veier vil 
jeg velge bort Bymarka og heller 
velge en urørt skog, men da må 
jeg sannsynligvis kjøre bil dit.

• Tilførselsveien. Skogen ble brukt 
mye mer før den kom. Men da 

var jo argumentet stikk motsatt, 
da het det at skogen ville bli mer 
tilgjengelig hvis folk kunne kjøre 
dit med bil.

• Løkholmen blir ett bra sted. 
Men hva med en badeplass med 
stupetårn ved gamle Esso?

• Kunne ønske at det kunne 
være tilrettelagt for bading ved 
bryggeanlegget på Krøgenes

• Ingenting hindrer meg i å bruke 
skogen. Å bruke sjøen i området 
har jeg vel ikke vurdert, har vel 
tenkt at strandlinjen rundt her 
har vært på private hender.

• Mye trafikk ved kryssing av vei.

Les alle innspillene til dette 
spørsmålet på side 32

Hva hindrer deg eventuelt fra 
å bruke sjøen og skogen?

FRA SPØRREUNDERSØKELSEN

Bruker du sjøen og/
eller skogen i dag?

Ville du benyttet sjøen og skogen 
mer hvis det var bedre tilrettelagt?

Ja Nei Ja

Nei

Ja og nei
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Mange ønsker snarveier å gå og sykle 
på mellom boligfeltene Engefjell, 
Sletteheia, Vindholmen til Krøgenes. 
Sti mellom Krøgenes og Engefjell vil 
gi innbyggerene på Krøgenesodden 
raskere tilgang til skogen.

Stibyggerklubben Arendal 
singletrack ønsker å bygge en sti 
som knytter Bryggebyen, Krøgenes 
og Tromøya nærmere det store 
stinettverket "Tungvekteren" i 
skogen ved Birkenlund. 

Her er det duket for dugnadsinnsats.

Engefjell

Slettheia

Vindholmheia

Vindholmen

Krøgenes
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Innspill på det 
digitale kartet

Sykkelvei, lysregulering 
ved gangfelt.

Fartsreduksjon.

Er en del episoder mellom 
syklende i høy hastighet 
og gående på gang og 
sykkelsti langs Kystveien. 
Et skille mellom sykkelfelt 
og gangfelt er en naturlig 
forbedring på denne 
strekningen.

Det må på plass en sikker 
gangveiløsning mellom 
boligene på Songe / 
Enghaven og det nye 
friområdet på Løkholmen. 
Dagens krysningspunkter 
på Kystveien er 
trafikkfarlige og ikke 
trygge for barn.

Ønsker oss en en El - 
ferje mellom byen og 
Krøgenes. Den må komme 
innom Havstadodden.

Anlegge og skilte 
snarveier på Krøgeneset 
for å lage en rundløype 
i nærområdet og fra 
Krøgenes senter og inn i 
skauen til eksisterende 
stier.

Styrke sosiale relasjoner 
mellom beboerne i 
området f.eks. ved 
etablering av et 
grendahus eller lignende, 
som en viktig arena for 
sosiale sammenkomster.

Ønsker at det bygges 
en gangvei mellom 
Vindholmheia og ned 
til bussholdeplassen på 
Vindholmen, i området 
ved den tidligere 
høyspentlinjen.

Lyskryss istedenfor 
rundkjøringer.

Vindholmen vil bli et 
flott sted å være og leke 
for små. Løkholmen 
vil muligens gjøre 
at flere samles og 
er sosiale, spesielt i 
sommersesongen!

Alle kjøretøy reduserer 
farten, 30 km skilting. 

Den nye turveien fra 
Songe mot Saltrød 
har ikke enkel/direkte 
tilkobling til gang- og 
sykkelsti på den nye 
tilførselsveier. Ordnes 
dette vil det ble enklere 
for gående og syklende å 
benytte den nye turveien 
også hvis de skal fra/til 
Krøgenes eller Tromøy.

Beplantet gangsti 
Vindholmssletta med 
benker.

Møtepunkter og 
utsiktspunkter som gjør 
det attraktivt å være 
utendørs i nærområdet.
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Selve senteret bør utvikles 
til et mer innbydende og 
grønnere bydelssenter, 
hvor de myke trafikanter 
får mer plass, over 
parkeringsplassene. 
Plant flere trær og reduser 
antall parkeringsplasser.

Det er mange gamle stier/
kjerreveier i området 
som kan utbedres/
gjenåpnes i tillegg til 
de nye turveiene som 
nå anlegges i bymarka. 
Dette vil bl.a. kunne 
gjøre butikkområdet 
på Krøgenes lettere 
tilgjengelig (muligheter 
for betydelig kortere 
gangvei)

Flere møteplasser, 
benker, utkikkspunkt, 
bane

Skanska skulle i sin 
tid, visstnok, lage 
en gangvei fra østre 
del av Vindholmen 
og ned til Kystveien 
(ved busstoppen rett 
vest for Krøgenes 
rundkjøring). Beboere på 
Vindholmheia, Sletteheia 
og Engefjell ville brukt 
denne for å gå til 
Krøgenesbutikkene.

Enghaven boligfelt må 
knyttes sammen med 
Krøgenes handlesenter. 
Det er i dag ingen naturlig 
sti eller gangvei mellom 
Butikkene på Krøgenes 
og Enghaven feltet. En 
gangvei her vil gjøre det 
enklere å bruke butikkene 
uten bil.

Kjøpesenteret på 
Krøgenes er bare 
en stor uoversiktlig 
parkeringsplass. Senteret 
bør gjøres om fra en 
parkeringsplass til en 
hyggelig oppleveles, 
kanskje ved å åpnes 
opp mot sjøen med 
spisesteder med 
utsikt. NB! med bedre 
oversiktlig, sikker 
innkjøring.

Hygggelig kjøpesenter, 
sikrere for sykkel og 
fotgjengere adskilt fra 
biler. Kafeer, spisesteder 
og bibliotek solvendt med 
utsikt mot sjø.

Parkeringsplassen på 
Krøgenesområdet er 
en stor asfaltjungel, det 
hadde vært på sin plass 
med grønne lunger med 
sitteplasser.

Etablering av vinmonopol 
på Krøgenes!

Det er flere stier/turveier 
i området. Ved å knytte 
disse sammen med gang- 
og sykkelvei og skilte 
disse vil gjøre det enklere 
for mange å benytte disse.

Rydde snarveier/lage 
det enklere å bruke de, 
sykkelsti.

Med utbygging på 
Vindholmen /Bryggebyen 
vil det være et godt tiltak å 
redusere støy fra biltrafikk 
fra Vindholmssletta, 
beplante + benker. 
Vil også skape et 
bedre bomiljø for 
Krøgeneshalvøya.

Knytte sammen Dyviga, 
Krøgenes, Engehaven 
og Bryggebyen, gjøre 
det attraktivt og trygt 
å ta beina fatt eller (el) 
sykkelen. Skaper sosiale 
møtepunkter som ikke 
lar seg gjøre i bilkø. 
Mellomrom til attraksjon 
i seg selv ikke bare å 
komme seg fra A til B.

Sti fra Engefjell ned 
til rundkjøringen på 
Krøgenes.
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Sosial bærekraft handler om 
tilgjengelighet, trygghetsfølelse og 
det å være en del av fellesskapet.

De fleste føler seg trygge i Krøgenesområdet. De 
fleste syns også det er trygt å ferdes på sjøen, i 
skogen og til butikkene. Men trafikken på Kystveien 
påvirker tryggheten negativt. Flere svarer at de ikke 
tør å sende ungene sine ut på sykkel på grunn av all 
biltrafikken. 

Det er veldig viktig at barn og unge tas med i proses-
sene og planleggingen av byrom og aktivitetsområ-
der. Ungdommen vil gjerne ha et sted å sitte, helst 
under tak. En basketballbane med kurver i riktig 
høyde er også bra. Noen vil også gjerne ha McDon-
alds på Krøgenes.

TILGJENGELIGHET 
Løkholmen kommer til å bety mye. Man kan se hva 
parken i Barbu har generert av aktivitet. Den er nå 
svært mye brukt. Noen er redd for at Løkholmen 
skal bli privat for innbyggerne i Bryggebyen. Her 
må det kommuniseres tydeligere at Løkholmen skal 
overføres til kommunen, og bli et sted for alle. 

«Vi er avhengig av at det tilrettelegges godt for 
rullestolbruker. Håper også at Løkholmen vil være 
tilpasset voksne og barn med nedsatt funksjonsevne, 
da vi savner det veldig i Arendal. Vi savner en 
lekeplass hvor man ikke trenger å kunne klatre i stige 
for å komme seg opp i lekeapparatet, eller ha balanse 
til å hoppe selvstendig på trampoline. Det kan for 
eksempel være lekestativ som har trapp opp med 
rekkverk og leker på bakkenivå.»

Sosial bærekraft

Sett levekår øverst

BRUK HVERANDRE
Det å se hvilken sosial kapital man har i området er 
viktig. Kommunen driver Ellengård, en tilrettelagt 
arbeidsplass i området. Det kan sikkert være mulig å 
inngå et samarbeid med dem om et hyggelig jule-
marked. På Krøgeneslåven er det pub annenhver 
fredagskveld. Dette kan være et fint sted å bli kjent 
med naboene. Songe Vel er kanskje Norges beste 
velforening, som kan lære oss mye om utviklingen av 
nærområdene.

HVORFOR SKAL BILENE HA DE MEST 
SOLRIKE PLASSENE? 
Gangvei langs sjøkanten mellom Krøgenes og Bryg-
gebyen vil skape sosiale møtepunkter der mellom-
rommene blir en attraksjon i seg selv. Støyskjerming, 
beplantning, benker for hvil og nyting av utsikt vil 
gjøre området attraktivt og trygt. Man må gjerne ha 
slike tiltak også ved busstoppene, også i Dyvika hvor 
trafikken ofte går raskt.

I asfaltjungelen ved butikkene på Krøgenes trengs det 
grønne lunger, sykkelparkering og hyggelige steder å 
sitte. Hele senterområdet bør få sikre gang traséer. 

EN HELHETLIG PLAN
Man må begynne å betrakte hele området 
mellom sentrum og Krøgenes som et stort, felles 
boligområde, og sette felles levekår øverst. 

Lag en helhetlig plan som tar høyde for at Arendal 
skal vokse med mange boliger i Bryggebyen, 
Havstadodden, Dyviga, på Tromøya og østover mot 
Saltrød. Menneskene som bor i alle disse delene av 
Arendal trenger mobilitet, men den må ikke gå på 
bekostning av tryggheten og levekårene for alle som 
bor langs Kystveien. 



21 

Langs Vindholmsletta kan det etableres en hyggelig promenade mellom Krøgenes 
og Bryggebyen, med støydempende jordvoller mot Kystveien.

På parkeringsplassen ved butikkene på Krøgenes kan det 
gjøres mange tiltak for å gjøre det hyggeligere å være

«Arendal har mange vinterbadere, hva med ei flytende 
badstue ved Løkholmen, a la Kok i Oslo? Har vært forsøkt fått 
til på bystranda. Det er et sosialt møtepunkt, som jeg virkelig 
ønsker meg! Det ville vært en høydare, det!»

Bildet er lånt fra KOK, som tilbyr flytende badstuer i flere 
norske byer.
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Føler du deg trygg i 
denne delen av byen?

Ja

Nei
Vet ikke

Føler du at det er trygt å 
ferdes i områdene, til sjø, 
skog eller butikker?

Vet ikke
Ja

Nei

Hva må tilrettelegges for at du 
eventuelt skal føle deg tryggere?

Sykkelveier
Fotgjengeroverganger

Gangveier
Belysning

Gang/sykkelbro  
Lysregulering av fotgjengerovergang

Fartsreduksjon 
Opphøyde fortau 

 Fartsdumper 

0 10 20 30 40 50

FRA SPØRREUNDERSØKELSEN

Sosial bærekraft
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Syns du at det er 
gode møteplasser i 
Krøgenesområdet?

Ja

Nei

Vet ikke

Hvor er de viktigste 
møteplassene i området 
i dag?

UtendørsInnendørs

Hvilke nye møteplasser kunne du ønske?

Badeplass
Kafé

Aktivitetsområder
Flere sitteplasser

Marked/torg
Helårsaktiviteter

Ballbane
Lekeplass

Idrettsanlegg
Utsiktspunkt

Ungdomsklubb
Sommeraktiviteter

Idrettshall
Bibliotek

Innendørs møteplasser i boligområder
Båtklubb

Grendehus
Båtklubb
Turklubb

0 10 20 30 40 50 60
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Det var stort engasjement fra deltagerene. Her er Trond Marius Gabrielsen og Trond Fossnes i samtale med Terje Eikin
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Torsdag 20. august var interesserte 
invitert til workshop. Tema var 
hvordan denne delen av byen kan 
utvikles slik at det blir enkelt å 
komme seg rundt uten å forurense, 
og hvordan mennesker kan føle 
seg trygge og være en del av 
fellesskapet. 

Tanker og idéer som ble spilt inn skal plasseres på 
et kart over området. Påmelding var nødvendig 
grunnet Koronarestriksjoner. 20 personer deltok på 
workshopen

Lisbeth Iversen, MHFA/ PhD kandidat, og Ståle 
Almenning fra Innoventi ønsket velkommen. Delta-
kerne presenterte seg.

Gjennomgang av foreløbige innspill ble presentert 
av Ståle Almenning, og det digitale kartet ble vist, 
med eksempler på hvilke tema som er kommet inn 
gjennom 2 tidligere workshops og turer/ tråkk med 
noen personer som er lokalkjent i områdene.

Deltakerne ble så utfordret til å fortelle om sine 
«topp 3» prioriteringer knyttet til grønn mobilitet 
og gang-sykkel forbindelser. Temaet «Snarveier» og 
Grønn mobilitet ble drøftet samlet.

innspill om Grønn mobilitet og snarveier

Som prioritet 1, god sykkelvei og gangvei mellom 
Bryggebyen og Krøgenes sentrale områder. En stor 
drøm må være å bygge lokk over veien på den strek-
ningen som går fra Krøgenes og fram mot Løkhol-
men og krysset mot Engehaven boligområde.

Prioritet to må være turvei mellom Krøgenes han-
delsområde og friluftsområdene opp mot Taksterås. 
Ideelt sett burde det være både gang-og sykkelvei 
som en «skillingsbolle-trase» i lien, og eventuelt i 
fremtiden en heis knyttet til for eksempel et fremti-
dig hotell i dette området. En heis ville sikret univer-
sell utforming mellom Krøgenes handelsområde og 
Engehaven boligområde og turveiene i bymarka.

Prioritet tre må være 40 sone, trafikksikringstiltak 
og beplantning langs Kystveien. Hvis det hadde vært 
mulig, burde man hatt en miljøprioritert gjen-
nomkjøring på Kystveien. Det ville gitt mer preg av 
«gatetun» og alleer, men dette er muligens vanskelig 
å få godkjenning for så lenge det er kollektivtrafikk 
på denne veien.

Forslag om kajakk-utleie ved Bryggebyen, og det å 
sikre tilgang til sjøen. Mange fine lysløyper skal eta-
bleres i bymarka, og de lokale stiene som allerede 
eksisterer må kobles sammen med dette lysløy-
pe-nettet.

Videre må man koble sammen dette sti-nettet med 
sykkelløypene som Arendal Singeltrack har etablert. 

Workshop på Krøgeneslåven

REFERAT 
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De viktigste prioriteringene må være å gjøre til-
gjengelig og merke stier og sykkelveier, koble dem 
sammen og rydde vegetasjon i områdene.

Det er viktig med tydelig merking av «beinvegene» 
til marka og til sjøen. Videre må man sørge for et 
bedre miljø der folk sykler eller går. Det handler om 
sikkerhet, mindre støy, mindre svevestøv og redu-
sert trafikk på Kystveien.
Velforeningene lang Kystveien fra Barbu til Engeha-
ven har samlet seg for å arbeide med disse temaene. 
Senest denne dagen møtte velforeningene i trafikk-
sikkerhetsutvalget for å fronte redusert hastighet og 
bedre overganger på Kystveien.

Samme dag viste trafikkdata.no at det passerte 
15.000 biler på Kystveien mot 11.000 på E-18. Det er 
svært trafikkfarlig og mange nestenulykker langs 
Kystveien.

Krøgenes Vel oppfordres til å bli med i arbeidet 
sammen med de øvrige velforeningene.

Det er behove for å skilte eksisterende stier. Det er 
også viktig at det blir hyggeligere og tryggere å gå 
langs Kystveien. Den må gjøres grønnere med be-
plantning på sidene, slik at det blir en god opplevel-
se å ferdes her.

Det har vært jobbet i Arendal kommune med å 
etablere en kyststi. Det har vist seg veldig krevende 
å få tillatelse fra alle grunneiere. Likevel er det en 
god idé å tenke at man kunne få til en kyststi også i 
områdene Krøgenes, via Bryggebyen og videre mot 
sentrum.

Det er viktig å ta vare på sykkelstien langs Kystveien 
og sikre gode overganger. Man må eventuelt be den 
enkelte bedrift og innbyggerne om en kronerulling 
slik at vi raskere kan få utbedret områder der det er 
behov for oppgraderinger.

Det er også viktig å ha gode kart eller turkart slik at 
folk vet om hvor det er trygt å ferdes, og hvor man 
kan gå eller sykle. Velforeningene bør utfordres til å 
bli med på å kviste og rydde langs løypene og stiene, 
og også reetablere stier der det har vært tidligere.

Det kan bli vanskelig å bli kvitt all trafikk på Kystvei-
en. Det er mye intern trafikk mellom boligområder 
og handelsområdet, og det er også mange som har 

behov for å kjøre til trening og andre gjøremål, fra 
boligområdene. Det har vært drøftet å flytte bom-
stasjonenpå E18 til den andre siden av broen for å 
inngå at mange velger å kjøre Kystveien. Dette er jo 
ting som må drøftes i det videre arbeidet. 

Det å åpne stier som ligger der, men som er over-
grodd, er et viktig tiltak. Mange friluftsområder er 
også grodd igjen. Disse må gjøres mer tilgjengelige 
for allmenheten. Stier må utbedres og gjøres trygge, 
badeplasser må få badebøyer og bedre tilretteleg-
ging for bruk.

Strekningen mellom Krøgenes og Bryggebyen må 
forskjønnes med benker, planter, og kanskje en 
brygge hvor man kan sitte og nyte utsikten over 
sjøen. I tillegg må vi få på plass skilting av stier og 
turveier, og kanskje også markere et utgangspunkt 
for turer, en slags innfallsport til turveiene. Det kan 
jo være at det kan plasseres et oversiktskart ved 
innfartsparkeringen. 

Lensmannspynten bør gjøres mer tilgjengelig og 
sikres med rekkverk.

Flere grønne lunger på parkeringsplasser, spesielt 
på de eksisterende parkeringsplasserne ved butik-
kene.

Det bør etableres en sti som letter tilgangen fra 
Engehaven-boligområde til Krøgenes, aller helst 
tilrettelagt både for gange og sykkel, og gjerne med 
lys, slik at den kan benyttes hele året.Kanskje kan 
vi utvikle noe tilsvarende Fyresdal Aktivitetspark i 
områdene over Krøgenes og mot Bymarka.

Det må gjøres tiltak for å senke farten på Kystvei-
en, eller eventuelt etablere en bomstasjon. Heia/ 
skrenten ved Engehaven bør beplantes og også 
bukten mot fjorden må forskjønnes. Det burde være 
vintergrønt og benker der, og man kan faktisk få 
laget en fantastisk miljøgate med gangveien mellom 
Krøgenes og Bryggebyen.
Det bør også beplantes ved senteret, og man burde 
rydde området som Durapart har kjøpt.

Lensmannspynten bør sikres og til rettelegges. Her 
er det vel kommunen som er grunneier så vi bør ha 
dialog med med dem. En Strandpromenade mellom 
Bryggebyen og Krøgenes er et viktig innspill som 
støttes.
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Strekningen langs Kystveien og avkjøringen ved 
Engehaven må utbedres. Det burde vært en rundkjø-
ring ved avkjøringen til Engehaven, kombinert med 
andre trafikksikringstiltak.

Har man vært borte noen år, og har så kommet til-
bake igjen til Arendal, da ser man området med nye 
øyne. Både tiltak som jordvoll langs Kystveien mot 
Bryggebyen, overbygning eller et tak over Kystveien-
vein mot avkjørsel til Engehaven og innsnevringer 
av veien med gatetun-løsninger og beplantning er 
viktige forslag.

Kantstopp for buss, flere bussavganger og inn-
fartsparkering er viktig tiltak å videreføre.

Beboere i Barbu  opplever økt støy fra trafikken 
langs Kystveien. Det var lovet støyskjerm mot veien 
for beboerne i Barbu, men det var ikke nok midler 
i prosjektet til dette. En av grunnene til økt støy er 
at trafikkstøyen treffer skjermveggene lang Barbu 
park, og kastes tilbake opp i boligområdet på andre 
siden av veien. 

I Barbu er det er økt støy fra Kystveien. Det mangler 
også støyskjerm noen steder. Både jernbanen, tra-
fikk på Kystveien og mye aktivitet fra MC klubben, 
forsterker trafikkstøyen for dem som bor i område-
ne.

Det er mye støy når man skal sykle langs Kystveien, 
i tillegg til alt svevestøvet som man puster inn. Man 
bør finne et alternativ til Kystveien. Det var tidligere 
et forslag om tunnel mellom jernbanen og Krøgenes 
sentrale deler. Denne planen må hentes frem igjen.

Det ikke er en god opplevelse å ta buss i Arendal. 
Bussene er overfylte og det er ikke trygt i disse 
korona-tider. Kystveien blir brukt til racerbane på 
kveldene og helgene. Det gir mye støy og farlige 
situasjoner.

Er nesten helårssyklist og småbarns mor, og bor 
ytterst på Vindholmheia. Det er dårlig med tanke på 
snarveier til ulike forbindelser og mål. Det må ut-
bedres, og det er også ønskelig med bedre fremtidig 
skolevei eller sykkelvei og rundkjøring ved avkjørs-
ler langs Kystveien.

Sykkelveiene helt fra Hisøya burde vært bedre 
merket, og det bør skiltes og merkes hvor det er syk-

kelfelt og hvor det kun er gangvei. Beplantning langs 
sykkelveiene og Kystveien er viktig.

Mobilitet må gå på bekostning av bilisme. Trafikken 
må ned.Det kommer 1349 nye boenheter i områ-
dene, i henholdsvis Bryggebyen, Havstadodden og 
Dyviga. Og 180 nye hytter på Alveberget. Dette vil 
skape betydelig økning i transportbehov i årene som 
kommer.

Innspill  om sosial bærekraft

Sosial bærekraft har betydning  i prosjektet. Det har 
vært snakket om å lage et mer trivelig sentrum i Krø-
genes og etablere gode møteplasser. Det er veldig 
viktig at barn og unge tas med i disse prosessene og 
planleggingen av byrom og aktivitetsområder.

Kanskje vi kan forhøre oss med Aas utdanningsin-
stitusjon/ universitetet?. Det kan være studenter der 
som kan ha glede av å gjøre bachelor eller oppgaver 
som er relevant for området Krøgenes, Bryggebyen 
og boligområdene rundt.

På kort sikt vil investeringene på Løkholmen og 
tilgjengeligheten til dette rekreasjons- og badeom-
rådet bety mye. Man kan se hva parken i Barbu har 
generert av aktivitet. Den er nå svært mye brukt.

Kommunen driver Ellengård, en tilrettelagt arbeids-
plass i området. Det kan sikkert være mulig å inngå 
et samarbeid med dem om et hyggelig julemarked. 
Det å se hvilken sosial kapital man har i området er 
viktig. Velforeningen Songe er kanskje Norges mest 
attraktive velforening, som kan lære oss mye om 
utviklingen av nærområdene.
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– Basketballbane på Krøgenes. Med riktig høyde på 
kurvene.
– Sykkelfelt ved siden av gangfeltet.
– Ungdomsklubb.
– Et sted å sitte. Inne.
– Bro over Enghavenkrysset.
– Steder å henge på Krøgenes - Macer´n eller no.
– Macer´n på broa over Enghavenkrysset;-)

Her er noen av elevene i 9. klasse på Birkenlund ungdomsskole. 

Innspill fra elever på 
ungdomsskolen

Elever fra 9. og 10. klasse på 
Birkenlund ungdomsskole deltok i 
spørreundersøkelsen. I tillegg kom 
de med følgende idéer:
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Innspillet er basert styrets vurderinger hvori 
hensyntatt presentasjoner gitt av Arendal kommune 
i møte 20.08.20 på Krøgenes.

 Ȅ Kystveien: ønskelig med redusert trafikk 
Gir mye lokal støy og ugrei opplevelse om man reiser 
til fots, på sykkel eller skal ta buss. Kan oppnås mye 
med justering av fartsgrenser samt fartsdumper 
ved fotgjengeroverganger, og innsnevring av 
bussholdeplasser ved Krøgenes Vest. 

 Ȅ Generelt om myke trafikanter Kystveien
Er i dag en støyende sone som ikke gir trivsel for 
gående. Ønskelig å også skille syklister og gående, 
da mange sykler i høy hastighet. En mulighet er å 
etablere egen gangvei langs sjøkanten like vest for 
rundkjøring. Støyskjerming, beplantning, benker for 
hvil og nyting av utsikt vil gjøre en gåtur triveligere. 
Man må gjerne ha slike tiltak også ved busstoppene 
inkl. Dyvika hvor trafikken ofte går raskt.

 Ȅ Til butikker på Krøgenes hjemmefra
Se over for aktuelle tiltak. Det må bli sikrere og 
mer attraktivt å gå eller sykle. Sykkelstativ ved alle 
innganger, helst under tak. Treffpunkt med benker 
for dem som vil slå av en prat her.

Etablering interne, sikre gangtraseer på hele 
senterområdet.

 Ȅ På området Krøgenes senter
Området er preget av bilparkering og asfalt, ønske 
om grønne barrierer som gir trivsel når man går 
til fots. Benker, belysning, beplantning, også ved 
busstopp.

Tilpasning for myke trafikanter og parkmessig 
utforming. I dag er det etablert kafé/bakeri, dette 
er viktig for økt nabokontakt mm. Prioritering av 
dette området som attraktivt med beplanting og 
uteservering.

Reduksjon av asfaltandel/parkeringsområde. 
Lekeområde evt. park.

 Ȅ Snarveier og enklere tilgang til fots til nytt og 
gammelt turveinett. 
Enkel merking av disse snarveier, disse ser foreløpig 
ut til å være glemt med hensyn til å være skiltet fra 
veien mot Eydehavn. Dette gjelder særlig øst for 
rundkjøring ved Rema 1000 samt øst for Dyvika.

Tilrettelegging av lett tilgjengelige utsiktspunkt 
inkl. for bevegelseshemmede også ved sjøen, eks. 
Ved Tromøysund brygge, Vindholmen boligområde, 
evt. Løkholmen.

 Ȅ Sanntidsinformasjon av busstider
Vurder sanntidsinformasjon på el tavle, f eks ved 
kafé / treffpunkt  på selve Krøgenes senter. Det er 
allerede nå en viss trafikk av handlende som bruker 
buss, de må heies på til å bli flere.

Innspill fra Krøgenes 
velforening
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30 innspill handler om 
at det er enkelt å gå eller 
bruke sykkel i dag

• Enkelt i dag. Kan bli enda enklere 
med sykkelvennlig snarvei i 
"riktig" luftlinje.

• Ingen tiltak, det går fint allerede 
i dag.

• Ingenting, bruker bare bil
• Jeg gjør det allerede
• Er tilrettelagt for det i dag.
• Ikkeno
• Gjør dette
• Ingenting
• Jeg vet ikke
• Jeg sykler
• Ingen ting
• Ingenting, kan fint sykle dit
• Gjør det hele tiden
• Ikkeno
• Ikke så mye, jeg sykler mye
• Vet ikke
• Vet ikke
• Ingenting
• Ingenting
• ikke no
• Ikke mye
• Ingenting
• Ingenting.  Motivasjon
• ingen ting.
• Ikke så mye fordi e går eller sykler 

uansett

• Gå
• For meg er det bra
• Ingenting.
• Jeg bruker sykkel, eller går om 

vinteren

31 innspill handler om 
tiltak for sykling og gange

• En koselig vei med minst 
mulig støy fra biltrafikken. At 
sykkelstien blir malt rød for å bli 
godt synlig av andre trafikanter.

• En utbedret gang/sykkelsti fra 
Vindholmheia/Sletteheia direkte 
ned til Krøgenes.  Bør være 
egnet for sykkel med henger 
eller gående med barnevogn 
og må holdes relativt snøfri 
om vinteren. Det eksisterer 
en sti idag det går an å gå, men 
egner seg ikke hvis du bærer 
på noe. På butikkområdet/
parkeringsplassen på Krøgenes 
bør det legges bedre til rette 
for gående med oppmerkede 
gangfelt eller opphøyd gangfelt.

• En sti fra Engefjell ned til 
rundkjøringa på Krøgenes

• En snarvei gjennom skogen som 
er sykkelvennlig fra Songe

• Vil kunne gå fra Bryggebyen til 
Krøgenes.

• Sammenhengende sykkeltrasé 
for hverdagssykling, sjønært og 
pent for rekreasjon

• At vedlikeholdet holder samme 
standard som på bilveien. At 
syklister og fotgjengere skilles.

• Sykkelparkering ved butikkene
• Etablere enklere gang/

sykkelvei mellom Enghaven og 
handlesenter på Krøgenes

• Sykkelsti
• Seperat gang/sykkelvei
• Bedre G/S-veg, innstramming 

av avkjørsler og sideveger og at 
Kystveien blir en miljøgate.

• Kommunen må lage ny gang/
sykkelveil ned fra østre del av 
Vinholmheia til busstoppen vest 
for rundkjøringen ved Krøgenes. 
Denne skulle Skanska lagd, 
men har aldri blitt noe av. Dette 
gjør at de fleste tar bilen til/fra 
butikkene på Krøgenes.

• Snarveier fra engehaven
• Sykle hele veien
• Gangstier
• Sykkelvei
• Gangsti
• Det må være gangvei
• Gangveier
• en raskere vei hen dit
• en bedre snarvei
• det hadde vært greit å få en 

god sykkel og gangvei ned fra 

Hva skal til for at du kan gå eller bruke sykkel 
til butikkene på Krøgenes?

FRA SPØRREUNDERSØKELSEN
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Vindholmheia til Krøgenes
• sykkelstativ ved butikkene
• sykkelvei i tillegg til 

fotgjengerfelt. Jeg sykler der 
vanligvis, men det hadde jo gjort 
det tryggere for både fotgjenger 
og syklist.

• Bedre sykkelvei
• Snarveier
• Utbedre snarveier
• Jeg setter pris på sykkelstativ 

ved butikkene. Rema 1000 har 
respondert

• Sykkelstativ alle butikker
• Trygg og opparbeidet sykkelsti; 

gjerne unna trafikk.

21 innspill handler om 
redusert trafikk eller 
tryggere kryssing av 
Kystveien

• Redusert trafikk Kystveien, 
enklere å krysse veien.

• Bruker bare sykkel. Opplever 
veien som voldsomt støyende, og 
det er krevende å komme over 
veien på overgang til fots, fordi 
bilene kjører fort og ofte ikke 
stopper

• Bedre vei, mer skjerming fra 
trafikk. Ikke tilpasset å ta med 
små barn som sykler selv.

• Det må bli mindre trafikk på 
Kystveien. Redusert hastighet 
for bilene og sikrere gangfelt når 
man krysser veien. I tillegg er det 
så mye støy og forurensning langs 
strekningen at det idag er svært 
lite innbydende å gå / sykle. Det 
er rett og slett for utrygt og for 
mye bråk.

• Jeg bruker stort sett sykkel til og 

fra Krøgenes, men slik det er i dag 
er dette verken trygt eller trivelig. 
Støy, støv og forurensning fra 
Kystveien gjør det utrivelig og 
helseskadelig å sykle langs veien. 
Min opplevelse er at trafikken 
på Kystveien ofte går en god 
del over fartsgrensen og at 
bilistene kanskje ikke er særlig 
vant til å forholde seg til gående 
og syklende. Dette fører til at 
enhver kryssing av Kystveien på 
oppmerket overgang nærmest 
er med livet som innsats. Jeg 
trodde at den nye avstikkeren 
fra Krøgenes til E18 var ment 
å skulle føre noe av trafikken 
utenom Kystveien og Arendal 
sentrum, men min opplevelse 
er at trafikken tvert imot har økt 
etter åpningen. Jeg tenker at 
dette kanskje kan ha med at alle 
som kommer fra Tromøy, Saltrød 
og Eydehavn og skal sørover på 
E18, for eksempel til Stoa, nå må 
betale bompenger på E18, mens 
Kystveien fremdeles er gratis. 
Etter min mening finnes det bare 
en effektiv måte å sikre at det er 
trygt og hyggelig å gå eller sykle 
i området, og det er redusert 
trafikken på Kystveien. Nedsatt 
hastighet, fartsdempende tiltak 
og bompenger på Kystveien er 
gode tiltak for å oppnå redusert 
trafikk og et levelig område fra 
Dyviga til Barbu.

• Få ned trafikken på Kystveien. 
Det gjelder bilbruken. Om det 
er el, bensin eller annet er det 
samme. Vi har godt av å være mer 
i fysisk aktivitet

• Tryggere kryssing av vei.
• Tryggere fotgjenger overgang ved 

Engehaven. Mindre trafikk slik 
det blir lettere å krysse veien

• Bedre overgang ved Engehaven
• Mindre trafikk på Kystveien
• Bedre tryggere overgang fra 

engehaven til løkholmen
• Mindre trafikk…
• hvis jeg skulle på butikken på 

Krøgenes ville det vært fint om 
det var større fortau, sånn at jeg 
ikke trengte å sykle rett ved siden 
av trafikken, men jeg handler 
ikke på Krøgenes

• Tryggere overgang over Kystveien 
ved Engehaven

• Jeg går ned en veldig dårlig og 
farlig snarvei. Helt i tippen av 
enghaven går det en liten sti ned. 
Den burde forbedres!

• Bedre veier
• At det blir en finere og 

morsommere vei
• Om det hadde vært mindre biler
• Mindre biler på Kystveien, 

rundkjøring ved Engehaven 
krysset

• Trygge veier
• Mindre biler på Kystveien.
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Hvordan kan det bli enklere og tryggere for deg å 
komme til og fra Løkholmen uten å bruke bil?

• Mindre trafikk med lavere 
fart på Kystveien. Tryggere 
fotgjengeroverganger, spesielt 
fra Enghaven. Bedre tilrettelagte 
snarveier i naturlig luftlinje 
mellom Vindholmheia og 
Krøgenes.

• Vet ikke.
• Enklere/tryggere å krysse 

Kystveien. Stopper gjerne med 
en fot i bakken, men i et vanlig 
gangfelt må jeg tydelig gå av 
sykkelen for at bilene skal ha 
plikt til å stoppe for meg. Med 
stor kassesykkel gir ikke dette 
god flyt i syklingen. Fysiske 
hindringer som tvinger bilene 
til å redusere farten drastisk 
(20kmt?) er kanskje eneste 
måten å gi myke trafikanter 
første prioritet. Ytterligere 
trafikkhindringer er nødvendig.

• Å redusere biltrafikken
• Bedre gang/sykkelvei, skjerming, 

evt snarvei utenom Kystveien.
• Redusere trafikkmengde på 

Kystveien. Få ned hastighet for 
biler, tryggere overganger og 
mindre støy; slik at det faktisk 
blir hyggelig å komme seg til 
løkholmen uten bil. kanskje 
også få et eget "rødt" sykkelfelt 
i veibanen istedenfor at de på 
sykkel og de som går må dele 
samme felt.

• Etter min mening finnes det bare 
en effektiv måte å sikre at det er 
trygt og hyggelig å gå eller sykle 
i området, og det er å få redusert 

trafikken på Kystveien. Nedsatt 
hastighet, fartsdempende tiltak 
og bompenger på Kystveien er 
gode tiltak for å oppnå redusert 
trafikk og et levelig område fra 
Dyviga til Barbu.

• Bruke bena
• Det går Bra slik veien er i dag.
• Stien fra vindholmheia og ned 

til rolfsmyra bør utbedres slik 
at den egner seg for sykkel/
barnevogn. Når du kommer 
ned gangstier fra rolfsmyra til 
krysset enghaven/Kystveien må 
det gå an å krysse en av veiene 
på en bedre måte. Idag må barn 
og vokse enten gå over Kystveien 
eller over enghaven-veien uten 
fotgjengerfelt. Bilene følger 
sjeldent med på gangstien som 
kommer ned fra Rolfsmyra.

• Bedre Vikaveien
• Vanskelig å si noe her.
• Kryssing av Kystveien fra Songe 

(ved den gamle butikken) 
over til fortau på andre siden 
oppleves i dag som skummelt og 
risikofylt. Kan det være mulig 
med lysregulering? Det ville 
føre til tryggere skolevei for 
barna som ferdes fra Krøgenes 
til Birkenlund, samt tryggere 
ferdsel for alle på Birkenlund 
og Songe som vil bruke det nye 
området på Løkholmen.

• Er enkelt fra Bryggebyen. Må nok 
se på tilførselen fra Kystveien og 
vindholmheia for og komme ut 
uten og måtte krysse veien.

• Begrense trafikk v innkjøring til 
Engehaven. Sette ned fartsgrense. 
Tryggere fotgjengerovergang. 
Inntrykket er at de fleste øker 
farten i dette området når de er på 
vei mot Krøgenes. Likeledes at de 
ikke senker farten før de kommer 
ned mot sognebukta.

• Fotgjengerfelt
• Bedre overgang ved Engehaven
• Bedre overgang ved Enghaven
• Vet ikke
• Det er enkelt nok som det er.
• Rundkjøring i Enghavenkrysset. 

Idag et av kommunens farligste 
kryss. Skandale at det ikke er 
kommet en rundkjøring der for 
mange år siden. Med Løkholmen 
blir det enda værre med biler som 
skal inn og ut derfra, pluss enda 
flere fotgjengere/syklister som 
skal krysse Kystveien for å komme 
over til Løkholmen. Dagens 
fotgjengerfelt burde flyttes 
nærmere en evnt rundkjøring.

• Bedre fortau
• Lysregulerte overganger, 

fartsdumper ALA den i Kuviga
• Tryggere overgang fra engehaven 

til løkholmen. Undergang feks
• Bro overgang feks. Det er 

mye trafikk på Kystveien, og 
lite oversiktlig akkurat ved 
Løkholmen.

• Snarveier fra Dråbelia til Songe
• Bruker ikke bil
• Det må på plass en sikrere 

kryssing av Kystveien for beboere 
på Songe og Enghaven.

FRA SPØRREUNDERSØKELSEN
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• En bro eller en 
forgjengerovergang

• Sykkelparkering
• Fartsreduksjon, lysregulerte 

gangfelt
• Bra for meg.
• Ferje
• Lavere fartsgrense og mindre 

trafikk i Kystveien. Miljøgate.
• Bedre G/S-veg, innstramming 

av avkjørsler og sideveger og at 
Kystveien blir en miljøgate.

• Vet ikke er veldig greit nå
• Det er veldig greit slik det er i 

dag.
• Virker greit nok
• Rundkjøring i krysset 

Engehaven-Kystveien ville fått 
ned hastigheten og gjort det 
tryggere å krysse Kystveien når 
man går/sykler.

• En bro
• Veibro
• Vet ikke
• Vet ikke
• En sykkelvei
• Snarveier hvor man kan gå eller 

sykle
• Mange gangstier
• Sykkelvei
• Sykkle
• Med egne veier eller en gratis el 

trikk
• Jeg kan ta buss eller sykleJeg kan 

ta buss eller sykle
• Vet ikke, kanskje finere vei til 

selve Løkholmen
• Vet ikke
• Bedere veisystem
• Vet ikke
• Vet ikke

• Sykkel eller gå
• Bedre sykkelvei
• Det vet jeg ikke
• det hadde vært fint om 

det var enklere å bruke 
kollektivtransport

• Tryggere veier.
• ikke no
• Bruke gangsti
• fotgjenger felt
• Flere snarveier
• Sykle
• Hvis det er fortau hele veien
• Jeg vet ikke. Hvis jeg har El-

sykkel går det kjappere, men 
jeg vet ikke hvordan det kan bli 
tryggere fordi jeg bor på Songe 
og det er ikke så veldig farlig. Det 
farligste er å gå over veien.

• snar veier eller gangsti
• Vet ikke
• Gangbro over Kystveien
• En fin sti/vei for syklende og 

gående hadde vært fint :) litt som 
lysløypa

• Bedre vei
• En bedere vei
• Jau, ville vært greit med skilt.
• Det enkleste hadde vært å ta båt 

eller sykle
• Sykle
• En bedre og tryggere vei litt 

bortenfra bilene til løkholmen
• vet ikke
• Ved å bruke for eksempel sykkel.
• en trygg overgang fra engehaven
• vet ikke
• en sykkel/gang vei ned fra 

vindholmheia
• sykkelstativ til å låse sykkelen i
• Sykkel eller gå

• Hvis dere lager sykkelsti inn til 
Løkholmen så man ikke trenger å 
gå over veien og sånt og bare kan 
sykle rett inn dit

• Hvis det hadde ikke vært noen 
biler i nærheten

• Kanskje en ny sykkelsti.
• Bedre sykkelvei
• Idk
• Vet ikke
• Vet ikke
• Lysregulering ved 

fotgjengerovergang fra 
Engehaven til Kystveien

• Vet ikke.
• Oppruste og vedlikeholde 

snarveiene fra Vindholmheia 
og ned til Kystveien. Det samme 
med skaustien mellom Vhh 3 og 
5 som fører ned til busstoppet på 
Krøgenes. Bratt og spesielt glatt v 
regnvær.

• Rundkjøring ved Engehaven 
utkjørselen

• Er allerede bra med gang og 
sykkelvei

• Har det greit som jeg har det nå 
med å komme dit

• Trygge veier
• Sykkelstativ, evt benker langs 

sykkel/gangveien
• Gangbro over; eller undergang 

under; Kystveien.
• Vet ikke
• Jeg kan gå til Løkholmen
• Mindre trafikk Kystveien.
• Gode sykkelstier i grønt miljø.
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• Ingenting hindrer meg, 
men jeg er bekymret for 
trafikksikkerheten når 
Løkholmen åpner og mange 
mennesker i alle aldre skal 
krysse Kystveien for å bade, og 
når folk flytter inn i Bryggebyen 
og skal krysse Kystveien for å 
gå, jogge eller sykle i skogen. 
Trafikken langs Kystveien 
vil være til hinder for grønn 
mobilitet.

• Været.
• Ingenting, bortsett fra at jeg må 

gå over veien, og bilistene kjører 
fort og ofte ikke stopper

• Sjøen er lite tilgjengelig i 
dette området. Det meste er 
privatisert eller består av store 
bryggeanlegg. Stort ønske om 
badeplasser flere steder.

• Det meste av sjøsiden fra 
Krøgenes til byen er privatisert 
/ eller oppleves som privatisert. 
Bedre merking og bedre 
tilrettelegging på de områdene 
som faktisk er tilgjengelige vil 
bidra til økt bruk for vår del.

• Høy trafikktetthet på Kystveien 
gjør det utrygt og utrivelig å 
måtte bevege seg langs denne 
på vei ut i naturen. Den største 
hindringen for å bruke sjøen, er 
at det meste av strandsonen er 
privatisert og ikke er tilgjengelig 
for allmennheten. Det er derfor 
ekstra viktig at de små lommene 
som er fortsatt er tilgjengelig 
forblir tilgjengelig for alle, 
blant annet ved å håndheve 
byggeforbudet i 100 meter sonen.

• Ser ikke problemet. Der er nå 
snart lagd x antall nye km med 
lysløype. Sett fra folkehelse så er 
det bra men det er altfor lite bruk 
av oss som bor her.

• Sjøen føles privatisert, det er ikke 
noe sted i songebukta som føles 
som et offentlig sted man kan 
sette ut en kajakk for eksempel. 
Songeskogen virker litt utrygg 
pga lite tydelige turveier og 
merking.

• Farlig/tungvin gang/sykkelvei 
ned til løkholmen. Opprettelse 
av industri langs den nye 
tilførselsveien vil gjøre det 
vanskeligere å bruke skogen.

• Bedre skiltet med 
sammenhengende traseer og/
eller kart med oversikt over 
stinettet, turtraseet osv. Gode 
kart som kan benyttes på mobil 
mens man er på tur og som er 
skikkelig nøyaktige

• Ikke noe spesielt.
• Har barn med nedsatt 

funksjonsevne.
• Manglende skiltig om gode 

turveier.
• Lite tilgjengelig sjønære 

områder.
• Skogen. Det som hindrer meg er 

alle de svære turstiene som de 
blir kalt. Det er ingen som går i 
Songeskogen lenger for å se på 
fin natur, det er bare for å få en 
ny plass å jogge/sykkle på.

• Ikke noe problem nå
• Ingen ting
• Jeg liker ubearbeidede stier. 

Dersom for mye av skogen blir 

tilpasset eller bearbeidet eller 
får for mange brede gå-veier vil 
jeg heller velge bort Bymarka og 
heller velge en urørt skog, men 
da må jeg sannsynligvis kjøre bil 
dit.

• Tilførselsveien. Skogen ble brukt 
mye mer før den kom. Men da 
var jo argumentet stikk motsatt 
av hva som gjelder nå tydeligvis, 
da het det nemlig at skogen ville 
bli så mye mer tilgjengelig hvis 
folk kunne kjøre dit med bil.

• Ikke råd til båt/båtplass
• Løkholmen blir ett bra sted. 

Men hva med en badeplass med 
stupetårn v gamle Esso?

• Dårlig fremkommelighet
• Parkering til båten.
• Vet ikke
• Ingenting
• Tilgang til sjøområder, blir mye 

bedre med nytt friområde på 
Løkholmen

• Ingen ting
• Ingenting,venter bare på 

lysløyper blir ferdige og 
Løkholmen

• Lite strender med gangavstand.
• er fornøyd
• Bruker skog og sjæ
• .
• Framkommelighet
• Stien til pynten ved brua( 

lensmannodden?)
• Ingenting
• Ingenting
• Ikke noe som hindrer meg 

annet enn at vi ikke har båt selv. 
Skogen ligger nå der og er lett 
tilgjengelig.

Hva hindrer deg eventuelt fra 
å bruke sjøen og skogen?

FRA SPØRREUNDERSØKELSEN
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• Ingenting
• Skogen er så langt og mørkt
• Vet ikke hvor jeg skal
• Ingen ting
• Veiene
• Ingenting hindrer meg fra å 

bruke skogen/sjøen
• Ingenting
• Ingen ting
• Kan ikke dra ut uten bil/båt
• Det er litt for få bade/utesteder 

hvor man kan slappe av og kose 
seg

• Dårlig vær/kaldt. Bruker båten 
veldig mye på sommeren

• Vet ikke
• Planter og ingen stier
• For langt unna
• Litt langt unna
• Det er ikke det beste å bade i 

songebukta
• Dårlige stier
• Langt unna
• jeg er ikke et friluftsmenneske, 

har alltid foretrukket storbyer
• At det er skittent vann og litt 

vanskelig å gå i skogen.
• ikke noc
• Når det regner
• ikke noe
• Ikke så mange veier
• Har ikke båt og gidder ikke å gå 

igjennom skogen
• Hvis det er for langt å sykle/ gå
• Jeg er ikke så veldig glad i skogen 

fordi det er masse ekle dyr der. 
Jeg liker sjøen men det er ikke 
gøy å bade når det er maneter 
overalt.

• vet ikke
• Jeg bruker ikke skogen for det er 

ekkelt der, men jeg bruker gjerne 
sjøen.

• Bruker begge deler mye
• Det er ikke så mye som hindrer 

meg.
• Ingenting
• Ingen ting
• Ingenting.
• Jeg har ikke alltid tilgang til båt 

eller at familien min ikke orker å 
dra dit uten bil

• jeg liker å være der jeg vet hvor 
jeg er

• ingenting
• vet ikke, rekker bare ikke
• Ingen.
• få stier
• lekser
• foretrekker ferskvann men vis 

det blir fint begynner jeg sikkert 
å bade der også

• tid
• Ingenting
• Jeg har ikke båt
• Biler, motorveier
• Det er for langt unna.
• Bor langt og har ikke sykkel
• Jeg har bil
• Jeg bruker ikke skogen med 

mindre jeg er nødt sjøen det r 
sjeldent det er ingen hindringer

• ingenting
• Ikke noe.
• Lettere tilgjengelig digitale kart 

på mobilen. Med angivelse av 
P-muligheter, lengde på løype 
både i tid og km.

• Fram til Løkholmen er ferdig er 
det ingen badestige å benytte 
rundt Krøgenesbukta

• Ingenting

• Anleggsarbeider
• Ingen hinder
• Badeplass og tydelig start 

og opprydding av start på 
turområde ved Krøgenes.

• Kunne ønske at det kunne 
være tilrettelagt for bading ved 
bryggeanlegget på Krøgenes

• Ingenting hindrer meg i å bruke 
skogen. Å bruke sjøen i området 
har jeg vel ikke vurdert, har vel 
tenkt at strandlinjen rundt her 
har vært på private hender.

• Noen stier er skjult etter 
utbyggingen(veien). Skilting og 
bedre adkomst

• Ingenting
• Tilgang sjøen For bading ved 

Sølvkroken
• Mye trafikk ved kryssing av vei.
• Lite tilrettelagt, mangler 

informasjon.
• 
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• Ja,det er kort vei å gå dit.
• Ja, har faktisk to ben.
• Flytter inn på Bryggebyen i 2021. 

Løkholmen blir derfor ett viktig 
nærturområde samt badeplass.

• Ingen vansker å komme dit uten 
bil.

• ja, men bor på Songe og krysser 
Kystveien der hvis jeg skal 
til Løkholmen. Men for folk 
på Enghaven må det gjøres 
forandringer i Enghavenkrysset.

• Ja, men liker ikke at ungene mine 
må krysse en meget trafikkert 
Kystvei. Sett ned fartsgrensen til 
30 langs hele Kystveien!

• Ja, men overgangen mellom 
engehaven og løkholmen må 
bli tryggere og bedre, hva med 
undergang..

• Ja. Men det bør gjøres noe med 
fotovergangen dit. Spesielt ved 
engehaven krysset.

• Ja,det blir veldig greit
• Sykkel
• Ja
• Vi kan gå dit på 15 minutter.
• Jeg kan sykle dit
• Ja
• Jeg kan sykle.
• Ja, bor nærme så det skal gå fint
• Kommer nok til å bruke sykkel 

eller buss.    
• Kan sikkert komme meg dit uten 

bil.
• Det hadde vert gøy å ta båten dit 

en gang

• Ja tror det.
• tror det
• det hadde vært greit med en 

raskere vei ned
• Hvis det hadde vært en sykkel sti 

og gå sti.
• det er sånn passe greit å dra dit 

uten bil.
• Ja, er i gå/sykkel avstand fra hjem
• Kan sykle, eller gå
• Kan enkelt komme meg dit uten 

bil
• Ja
• jeg kan sykle el gå.
• Ja
• Fint å sykle eller gå
• Vi vil sykle eller gå dit. Vi trenger 

sykkelstativ på badeplassen om 
det er mulig.

• ...har et ønske om fremkomlighet 
mer utenom trafikken som 
passer å ta med mindre barn som 
sykler selv.

• ...pga trafikkmengde på 
Kystveien er jeg ikke komfortabel 
med å sende ungene bort dit 
gående eller på sykkel. De 
må krysse Kystveien og slik 
trafikksituasjonen er idag anser 
jeg ikke det som trygt nok.

• ... min bruk vil avheng av om det 
vil føles privatisert til beboerne 
på det nye feltet på Vindholmen

• Blir ikke greit uten bil og barn 
kan ikke gå alene uten å krysse 
veier uten fotgjengerfelt.

• Vi er avhengig av at det 
tilrettelegges godt for 
rullestolbruker. Håper også 
at bade/lekeområdet vil være 
tilpasset voksene og barn med 
nedsatt funksjonsevne, da vi 
savner det veldig i Arendal. Vi 
savner en lekeplass hvor man 
ikke trenger å kunne klatre 
i stige for å komme seg opp i 
lekeapparatet, eller ha balanse 
til å hoppe selvstendig på 
trampoline. Det kan for eksempel 
være lekestativ som har trapp 
opp med rekkverk og leker på 
bakkenivå.

• nei ikke uten bil
• Det blir litt vanskelig å komme 

dit uten bil
• Ønsker meg en tryggere måte 

å krysse over Kystveien fra 
Engehaven. Her stopper bilene 
veldig sjelden for fotgjengerne

• dessverre er det bare en dårlig 
snarvei og en bilvei, som jeg kan 
gå på

• det blir langt å dra uten bil
• Nei
• Vet ikke hvor dette er.
• veldig greit uten bil
• Bedre trivsel langs sykkelvei 

Forskjønning. Litt planter benker 
mm

• Vi har nettopp flyttet til området, 
og har ikke sett informasjon om 
dette stedet.

Blir det greit for deg å komme deg til 
Løkholmen uten bil?
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Arbeidskart - et verktøy for 
kommunen

Det er laget et digitalt kart som samler mange 
konkrete idéer fra Folketråkket og tidligere 
prosesser i Pådriv. Dette kartet er tilgjengelig for 
kommunens ansatte.
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Disse står bak Folketråkkprosjektet:

Lisbeth Iversen, Leder av Med Hjerte 
For Arendal og PhD kandidat AHO, 
representerer Arendal kommune.

Ståle Almenning fra Innoventi har 
gjennomført prosjektet på oppdrag fra 
Arendal kommune i samarbeid med 
Leder av Med Hjerte For Arendal og PhH 
kandidat for Arendal kommune, Lisbeth 
Iversen.

Camilla Cole på informasjons-
avdelingen i Arendal kommune 
har tilrettelagt informasjon og 
spørreundersøkelsen på kommunens 
nettside.

Maria Dalby på informasjonsavdelingen 
i Arendal kommune har laget 
arrangement og informasjon på 
Facebook.

Mette Katla Austad i enhet for 
kommunalteknikk og geodata i Arendal 
kommune har laget kartløsningene.
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Folketråkk er et prosjekt som 
gir enkeltpersoner og grupper 
mulighet til å medvirke og 
påvirke planlegging og utvikling 
av Krøgenesområdet. 

Målet med medvirkningen er å gi kommunen, utbyggere, politikere 
og andre aktører et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for 
hvordan vi sammen kan utvikle  grønn mobilitet og sosial bærekraft i 
området Dyviga - Krøgenes - Vindholmen og nabolagene rundt.

Grønn mobilitet betyr å kunne bevege seg rundt uten å forurense. 
Sosial bærekraft handler om tilgjengelighet, trygghetsfølelse og det å 
være en del av fellesskapet.

Arendal kommune har fått Klimasatsmidler fra Miljødepartementet 
for å jobbe med prosjektet.


