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Kommunal sentrumsgruppe er opprettet våren 2020: 

Vidar Eng Infrastruktur -parkering
Jann B. Nilsen Kulturenheten – Park/idrett/friluftsliv
Frank Kvarstein Kulturenheten- Arrangement
Geir Hammersmark Næringsvdelingen
Birger Bakken Stab samfunnsutvikling – prosjekt
Kristin J. Fløystad Stab samfunnsutvikling – arealplan

Sverre Knutsen                   Arendal By as

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-og-utvikling/byplan-2023/


Byrom har alltid vært viktige



Helt siden de tidlige markedsplassene og torgene så dagens 
lys og frem til i dag, har byrommene spilt en viktig rolle i 
byene og tettstedene våre. Byrom er mellomrommene, de 
urbane rekreasjonsområdene og felles-skapets møteplasser 
til hverdag og fest. 



Gode byrom fungerer som byens 
lim og gjør stedene mer levende og 
inkluderende. De fremmer byliv og 
aktiviteter og gjør det attraktivt for 
lokalbefolkningen, besøkende og 
næringslivet. Byrommene har også 
alltid vært åsted for politiske 
appeller og meningsutveksling





HVORDAN VIL VI HA DET FRAMOVER? 

FYSISK UTFORMING

AKTIVITETER 

FLEKSIBLE BYROM? 

POLITISK AMBISJONSNIVÅ
KVALITET
REGLER FOR BRUK- (SKJENKING, STØY,  UTLEIE)
KOSTNAD/FINANSIERING
SAMARBEIDSPARTER

BYROM
SKOLEHELSE

KULTUR IDRETT

ALLE VIL HA AV SAMME PENGESEKK



Belegg, møblering, lyssetting

KVALITET ER IKKE JÅLERI
OMGIVELSENE PÅVIRKER OSS-
POSITIVT ELLER NEGATIVT! 



• Veilederen er 
synliggjøring av politisk 
ambisjonsnivå og klargjør 
intensjoner for hvilke 
kvalitetsnivå vi ønsker for 
felles uteoppholdsareal, 
private som offentlige, slik 
at de framstår 
funksjonelle og estetisk 
tiltalende. 

Juridisk binding må skje i 
reguleringsbestemmelser 
og kommuneplan-
bestemmelser

Bystyret har vedtatt noe omkring 
kvalitetsnivå  i 2015



For eks: 
Av hensyn til drift, vedlikehold, 
miljø og estetiske hensyn skal 
alle kantsteiner i kommunens 
utomhusanlegg være av 
granitt. 



BYROMSUTVIKLING=
SENTRUMSUTVIKLING = attraktivitet
Bo-attraksjon både for de som bor i kommunen og de som vil flytte hit
Hva slags sentrum kan jeg dra til/ta med meg noen å vise?
Hva slags bakhage kan jeg ha om jeg bor i sentrum?
Hvilke kulturtilbud har jeg i byen?
Hvilke treffsted har jeg? Ute/inne?
Aktiviteteter i byen for ung, voksen , gammel

Parker og grøntanlegg/torg, plasser, gater = VIKTIG  ! 
Stolthet – Trivsel – Identitet- hva ønsker vi å vise fram! 

-Næringsattraksjon 
Næringsutvikling/Eiendomsutvikling

Omgivelser påvirker oss
gjør noe med oss
gir rammer for aktiviteter 



SNART ÅPNING: Et utvidet parkeringshus med til sammen 250 plasser gjør det 
mulig å frigjøre nye områder på Tyholmen til grønne lunger og folkeliv

Mai 
2020



I STEDET FOR EN P-PLASS:  



DET ER BARE DET AT DET IKKE ER EN 
ENESTE KRONE SATT AV I 2020 TIL Å 
LAGE BYLIV OG/ELLER GRØNNE LUNGER

Ja. Men kan dere ikke bare 
gjøre noe billig i 
mellomtiden da! ?



BILLIG? 

• Midlertidig forbedring av skjemmende 
fylling i Kittelsbukt kan være å dekke 
fyllinga med runde stein og sette en ny 
kant på toppen. Nylig innhentet pris på 
dette: 140 000,- Hvilket budsjett skal vi ta dette i fra? 

Ingen by verdig å ha en slik velkomst



Blomsterurner for å stenge av p-
plasser og byromsforbedring: 
Kr 25 000 ,- pluss penger til drift



Vi må i stedet bruke det vi har: 

Betonggriser

Eks: Ytre Langbrygga!!! Ikke fint- skaper ikke stolthet- skaper 
irritasjon- Folk sier: «hvorfor ikke da fortsette med bilparkering!»



En by er alltid i endring 
Ca 1950:



Sam Eydesplass i 
dag

TORVET



TORVET



KANALPLASSEN



ULIKE FYSISKE RAMMER GIR ROM /SETTER BEGRENSNINGER! 



?



Rutebilstasjonen - Sam Eydes plass



Pollen er lite forandret

Et ikonisk byrom for Arendal



FORMGIVNING – FLEKSIBLITET -
BRUKBARHET
Eks:  Kanalplassen, Sam Eyde og Torvet :
alle store grå byrom

Lager vi de mere grønne eller blå/legger 
inn kanal, faste installasjoner, osv blir de 
mindre fleksible. Men det er flest grå 
dager Skal vi skape flere grønne? 

Brukspørsmål: Marked, salg, tivoli, 
religiøse arrangement, konserter, 
utstillinger…  Hva vil vi ha/ ikke ha og 
hvor? Hvor er det mulig/ikke mulig.. I dag/ I 
framtiden? Arendalsuka i en særstilling? 



2020- 2021- 2022 og framover-
Hvordan tar vi tak?

Vi trenger å vite hva vi har  og så 
meisle ut en strategi



OVERSIKT 
STATUS

Forslag til framtidige 
muligheter

Mål med dokumentet: Få i gang en politisk prosess med mål 
om å utvikle visjoner for hva Arendal vil med sine byrom, 
meisle ut noen langsiktige mål, samt noen mål som kan 
nåes i et kortere perspektiv. Økonomi og handling



24 byrom 
omtalt



Hvert byrom har 2 sider
- Status og forslag til nytt (for utfylling) 







Byrom i en større grønn infrastruktursammenheng:



Oversikt 2020 bygger på: 

+ regelverk kulturenheten har fått basert på ulike 
politiske vedtak 



I tillegg til trafikkstyring viser den til byrom, 
gangsoner og byutvikling/byliv. Ikke behandlet 
politisk



Hva gjør vi nå?
Kortsiktig: Flytter penger fra 2021 til 
2020 og tenker midlertidige løsninger 
og prioriterer 2-3 steder? 
Langsiktig: Byromsstrategi
• Mål/ambisjonsnivå/vyer for byen
• Aktiviteteter/regler/fysiske rammer 
• Handlings- og økonomiplan
• Prioritering av utvalgte byrom-

Midlertidige tiltak/permanente
• Samarbeid med næringslivet og andre 

KJØR DEBATT! 
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