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«Kombi-bygg»:  
ungdomsskole i sentrum med 
blant annet helsebygg og 
svømmeanlegg

Gatebruksplan 



Næringspolitisk handlingsplan 2017-23

Ny ungdomsskole i Arendal sentrum
Utvidelse av Tyholmen VGS
Barnehager



Innen 2030: ca 2,5 milliarder investeres

• Ny ungdomsskole i Arendal sentrum

• Barnehager ved arbeidsplasser bl.a i 
sentrum

• Helsebygg

• Svømmeanlegg

• Utvidelse av Tyholmen VGS i sentrum

• Bypakke – bedre kollektivtilbud og nye 
veier, sentrumsplan med gatebruksplan



KOMBIBYGG:

SYNERGI mellom funsksjoner og aldergrupper
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• Ungdomsskole
– 600 elever

• Omsorgssenter
– 60 omsorgsboliger
– 12-14 sykehjemsplasser

• Hjemmebase
– 100 m2

• Kjøkken & vaskeri
– 1400 m2

• Seniorboliger

• Svømmehall 

• Flerbrukshall

Innhold
Kommunens behov og ønsker



Fase 3

Inngang
Vask/Kjøkken

Svømmehall

Omsorgsboliger

Felles

U.Skole

Parkering

Ca 1500 kvm



Fase 2
Illustrasjon







Barna er ikke på besøk, dette er deres hus 

alt sammen.

• Barna bruker 

lokalene med 

største 

selvfølgelighet. 

• Både biblioteket, 

hagen, gymsalen 

og kafeen



-Barna blir godt vant til eldre mennesker, samt folk som sitter i rullestol eller har andre 
funksjonshemninger. De blir robuste og tåler at det er forskjell på folk, noe som er en god 
egenskap og viktig kompetanse når de skal begynne på skolen. 



De eldre lyser opp i samvær med barna.

– Barna bringer inn en energi , de fyller 
rommet. 

Kanskje savn etter egne barne- og oldebarn. 
100- årsdag har barna vært med å pynte til. 





«Kommunenes største utfordring 

fremover er hvordan de skal klare å 

opprettholde og utvikle 

velferdstjenestene»

Gunn Marit Helgesen, KS







Innbyggere over 80 år



År 2030 – antall ansatte, økning spesielt i inst/hjspl
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Økning på ca 1000 nye ansatte. Klarer vi å finne disse?

Neste 10 år: Behov for justering av organisasjonen?



Dagens bygg

Åtte sykehjem og bokollektiv for eldre

Snittstørrelse ca 33 plasser

Ineffektivt – forsterker et snarlig behov for 
nye bygg (fordeler stordrift/samlok).









Nye svømmeanlegg – lokalisering?



Like muligheter? =Tilgang til tilbudene

Det å ha svakere 
økonomi og 
mobilitet enn andre 
føre til ekskludering 
fra fritids arenaer 
og aktiviteter.

Folkehelsemeldingen: God helse –
felles ansvar 
Meld. St. 34 (2012–2013)



Basseng for 

alle:  25m + 

badeanlegg 



Basseng for 

alle:  25m + 

badeanlegg 

I sentrum?
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(http://www.lpo.no/arkitektur/arendal-kultur-og-radhus-article73-133.html)

Ett eksempel på kombinasjonsbygg: 
Kultur- og rådhus



Næringspolitisk handlingsplan 2017-23



15 Prosjekter:

2017
1. Grandgården m/ytre 

Langbrygga

2. Kittelsbukt m/P.hus
Tyholmen, 

3. KSH bygg

4. Statens Hus 
m/Kanalplassen

5. Sparebanken Sør

6. Torvet, Strand gt
(DOGA)

7. Fløyheia

8. Maritim Hotel -
Bytage

9. Jørgensen –
Thommesen

10. Telenor bygg

11. Nytt ungdomsskole 
med helsebygg (?)

12. Bankgården

13. Metodist kirke

14. VGS utvidelse

15. Kunnskapshavna del3



Bærekraftmålet ligger 0-vekst i 

personbiltrafikken fra 2025.



Fokus på kollektiv – bus og ferje



3. nov. 2017 36
3. nov. 2017 36

Fokus på gang og sykkel



20.000 nye innbyggere - før 2040

• Arendalsregionen skal vokse med 20.000 
innbyggere frem til 2040.

• Ca 78 000 i dag til ca 98.000 innbyggere.

46 % til Arendal (+9.200)
43 % til Grimstad (+8.600)

9 % til Froland (+1.800)

2 % til Tvedestrand (+800)

• Det trengs ca. 10- 15 000 boliger (400-600 
per år)

Statistisk Sentralbyrå (SSB)



20.000 nye innbyggere - før 2040

• Arendalsregionen skal vokse med 20.000 
innbyggere frem til 2040.

• Ca 78 000 i dag til ca 98.000 innbyggere.

46 % til Arendal (+9.200)
43 % til Grimstad (+8.600)

9 % til Froland (+1.800)

2 % til Tvedestrand (+800)

• Det trengs ca. 10- 15 000 boliger (400-
600 per år): 50% i Arendal

Statistisk Sentralbyrå (SSB)



3. nov. 2017 39

Befolkningsvekst:

4 000 av de 9 000
er «oss» selv. 

3. nov. 2017 39



Vi må tenke nytt

• I 2040 vil de i aldersgruppen 

80 år og eldre, være dobbelt 

så mange som de er i dag, 

40
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41

Rullatoravstand =
300 meter



Frihet i 

hverdagen 

med 

gangavstand 

til alt 



Agderposten 28. august 2017



Arendal bystyre har satt ned et 
utvalg for å utrede om Arendal 

sentrum kan bli bilfritt. 21.11.2016



03.11.2017

GATEBRUKSPLAN 

ARENDAL 



Mål for planarbeidet

03.11.2017

NORGES BESTE SENTRUM Å BO, HANDLER 
OG OPPHOLDE SEG I!
• Redusere biltrafikk/ parkering i gateplan

• Tryggere by

• Bedre byliv – trivsel og økt handel

• Attraktivt og levende sentrum 

• Effektiv og bedret kollektivtrafikk

• Bedre tilrettelagt for syklende og gående

• Tilgjengelighet for alle



Parkering i gaterDagens situasjon

03.11.2017



Parkering – Jaktekaia og Ferjeleie på 

Tyholmen
Dagens situasjon

03.11.2017



03.11.2017





Her er gatebruksplan-

utvalgets mandat
• Jobbe inn mot ulike aktører (næring, 

politi, brann og aktuelle 
interesseorganisasjoner). 

• Se på grønne områder som erstatter 
eksisterende parkeringsplasser,

• Områder for korttidsparkering og elbiler,

• Potensielt nye parkeringsplasser i fjell. 

• Områder der leveransetrafikk til 
næringsdrivende må ivaretas, 

• Fremkommeligheten for 
funksjonshemmede herunder blinde 
og svaksynte. 

• Målene med alle tiltakene er en 
grønnere, mer funksjonell og attraktiv by. 





Tunneler som har 

«reddet sentrum» fra 

biler



Blødekjærtunnelen: 922 m

Åpnet 1995 Kr. 150 millioner



Tunnel til 75 

millioner?

• Innkjøring for biler til 

parkeringshuset 

herfra gi færre biler 

opp og ned 

Vesterveien.

• Drift og vedlikehold 

vil bli kommunens 

oppgave og ansvar 

og kostnaden for drift 

av vei, fortau, gang-

og sykkelvei med lys 

anslås til å koste 

kommunen rundt 

20.000 kroner i året.



03.11.2017



• Torvet Tunnel til 

60 millioner?



03.11.2017

Dagens kollektiv-system: 

• Lang omveg for å komme 
til sentrum

• Kulturhuset som 
«rundkjøring»



03.11.2017

Forslag 1:
• Tunellprofilet må 

utvides for å få 
plass til toveis 
busstrafikk

• Tunnelinnslag i 
Hylleveien vil kreve 
innløsing av hus

• Kollektiv fra 
Hylleveien til 
Vestregate krever 
inngrep i 
Telenorbygget



03.11.2017

Forslag 3:
• Tunellprofilet må 

utvides for å få plass til 
toveis busstrafikk

• Svingebevegelsen til 
bussen vil krever store 
arealer av Torvet

• Torvet som byrom blir 
ødelagt



03.11.2017

Forslag 5:
• Forslaget krever ny 

tunell mellom Barbu 
og Torvet

• Tunellforslaget må 
utredes med hensyn 
til trafikksikkerhet, 
kulturmiljø, byliv, 
eksisterende 
bygningsmasse og 
geologiske forhold

• Kollektivtraséen vil 
gå i Strandgata som i 
dag er trafikkert av 
biler. 

• I forslag til løsning er 
det kun varelevering 
og helt nødvendig 
personbiltrafikk som 
får bruke Strandgata



Dagens kollektivsystem Forslag 5 – fordeler

• Effektiv, rask trasé for kollektiv

• Vil generere liv på Torvet

• Frigjør byrommet mellom Trefoldighetskirka og Kulturhuset



Asplan Viak forslag







Strandgate som kollektivgate



Tverrfaglig samarbeid 


