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1.3

1. Mål og bakgrunn
1.1

ARENDAL 2023

Forutsetning for livskraftige og ressurssterke bysentrum: Nok folk

Innledning analyserapport handel,
service, næring

80-tallets og dagens fremvekst av kjøpesenter, handels- og opplevelsesparker
etablert i randsoner og langs innfartsårer til bysentrum, ny tilvekst av handelskanaler, store konsept som outlets, Coop, Smart Club der ”alt selges under
samme tak, også detalj- og bæreposevarer”, ofte ulike rammevillkår ifht. tilgjengelighet kjøpesenter og sentrum, endring i bosetting, arbeidsplasser og
studiesteder samt mangel på helhetlig sentrumsplan og satsning fra kommuner
og eiendomsbesittere har gjort det utfordrende å opprettholde levende og attraktive bysentra i Norge. Miljøverndepartementet ser langsiktige utfordringer og
setter restriksjoner for videre uhemmet etablering og vekst av kjøpesentra på
innfartsårer, langs hovedveier og tett på bysentrum. Handelstrendene starter
gjerne i Europa/USA og når Norge 5-10 år senere. Trender tilsiser at folk søker
tilbake til byene og at etablering og vekst i shoppingmalls avtar. Det siste tiåret
har det i tillegg skjedd en formidabel utvikling ifht folks reisevaner og netthandel.
Denne analysen er ment som verktøy i strategiarbeidet som skal gi grunnlag for
hvordan Arendal kommune kan jobbe for et fremtidig attraktivt og historisk bysentrum.
Inn med anlyse tabellen(de andre analysen)
Nok folk = ressurssterkt bysentrum

Analyseperioden har bestått i prosjektmøter, åpne arbeidsverksteder, studieturer, møter med Norsk Sentrumsutvikling, innhenting av fakta, tallmaterier, m.m.

Folkemassen må over en kritisk masse for at det skal være næringsrunnlag
nok og grunnlag for et urbant og attraktivt fremtidig byliv.

Prosessen har avdekket en rekke interessante tall og bekreftet at utfordringene i
Arendal sammenfaller med utfordringer i landets øvrige byer.

1.2

Dette nås ved å sørge for en by med god infratruktur, bra tilgjengelighet og nok
boliger, nok arbeidsplasser og utdanningsmuligheter, attraktive og trygge byrom
og opplevelsesattraksjoner og tilrettelegging for oppgraderte og fremtidsrettede
handels- og serveringstilbud i bykjernen.

Mål

Å sikre en helhetlig - forutsigbar - langsiktig strategi for utviklingen av bysentrum som attraktiv handels- og næringsarena for alle hele året.

1.4
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Spørsmål som skal besvares vedrørende handel,
service, næring
Hva er byens sterke og svake sider mht. handel og service?
Hva er mulighetsrommet og utfordringene?
Hvilken utviklingsstrategi bør vi legge til grunn for å fremme byens næringsliv?

Arendal er historie – Arendal skaper historie
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2. Befolkning/marked
2.1



Agder handelsfelt

Agder handelsfelt består av Aust- og Vest-Agder med totalt 288 669 innbyggere
som potensiell kundemasse
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Kristiansand utgjør med sine 84 476 innbyggere 29.3 % av Agder handelsfelt, og 47,8 % av Vest-Agder kommune.
Arendal utgjør med sine 43 755 innbyggere 15,1 % av Agder handelsfelt og
har 38,4 % av Aust-Agders innbyggere. Aust-Agder har en spredt bosetning,
69,2 % av befolkningen bor i by og tettsteder. Landsbasis ligger på 80 %.
Butikktetthet i Agder handelsfelt: 118 innbyggere pr. butikk.
Agder handelsfelt har nest høyeste dekningsgrad blant landets 11 handelsfelt. Dekningsgrad er en prosentstørrelse som viser nivået på omsetning pr.
innbygger i distriktet målt mot landsgjennomsnittet for omsetning pr. innbygger.

2.2
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ARENDAL 2023

Arendal handelsfelt

Arendal handelsfelt består av kommunene i Østre Agder med totalt 90 174 innbyggere som potensiell kundemasse.
Kommunene har større og mindre handelstilbud innen sine kommunegrenser og
ulike reiseveier til handelstilbud.
Det er nok å anse at primærmarkedet for Arendal handelsfelt i første rekke er
Arendal kommune samt kommunene videre øst.

38,8 %

Figur 1.

Agder handelsfelt: Fylkesandel

5 446

1 994

1 821

Arendal

2 484
300 000
250 000

288 669

Figur 2.

6 042

Totalt Agder

43 755

Risør
Gjerstad

Kristiansand

150 000

50 000

Tvedestrand

100 %

200 000

100 000

Grimstad

6 878

21 754

Arendal

Vgårshei
Froland

84 469

Åmli

29,3 %43 755
15,1 %

Agder handelsfelt: Kristiansand og Arendals andel

Figur 3.
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Totalt 90 174 potensiell kundemasse for Arendals handelsområde
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Arendal pr. 2010
 Positiv handelsbalanse, handelsoverskudd 982 millioner kroner.
 Handelsoverskudd bil-/båtdetaljister: 40 % (Høyt!).
 Handelsoverskudd butikk: 278 mill. + 1,8 %.
 Større vekst enn landsgjennomsnittet innen ”Mat & drikke” og ”helse/velvære”.
 Vekst for ”Bekledning” og ”Hus og hjem” svakere enn landsgjennomsnittet.
 Vekst for faghandelsbutikker 0,9 %, svakere enn landsbasis på 3,3 %
 Handelslekkasje i kategori ”Hus og hjem”
 Nedgang ”Sport og fritid” (før G-Max ble etablert på Stoa)

2.3

ARENDAL 2023

Skal sentrum styrkes, må det bo flere i sentrum.
Inntektsnivået er under landssnittet, kommunen har levekårsutfordringer.

Kjøpekraften påvirkes av levekårsutfordringer. Kjøpekraften øker i sommerukene
pga. turiststrømmen.

Arendal har 2,3 % høyere sysselsetting i handel- og servicesnæring
enn landsgjennomsnittet på 10,6 %

12,50 %
Annen
sysselsetting

Arendal

I Arendal arbeider 12,5 %
innen handel-/service.

Sysselsetting
varehandel

Andel kvinner er høy og
det er mange deltidsstillinger.

88 %

Figur 5.

Andel sysselsatte handel/service Arendal

Difis innbyggerundersøkelse 2013 vs. 2010 for Arendal
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Figur 4.

14 098 bor i/nær historisk bysentrum

85

Landet
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Kun om lag 1/3 (14 098) av kommunens innbyggere bor i nærheten av
bysentrum.
50 % av disse er over 41 år.

Tilfredshet butikkutvalg

66

Arendal har vekst i antall innbyggere og prognoser sier at antallet forventes å
øke med rundt 6 000 frem til 2023.


Tilfredshet servering/
uteliv

80

20

40

60

80

100

Figur 6. Arendals innbyggere er mer fornøyd med kommunens handels- og serveringstilbud
enn landssnittet.
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Forutsetning for livskraftige og ressurssterke sentrum: Nok folk! Folkemassen
må over en viss kritisk masse for at det skal være næringsgrunnlag nok og
grunnlag for et urbant og attraktivt fremtidig byliv. Før ”lå alt i byen”, nå er alt
spredt og lite ligger igjen i bykjernene.

Omsetning pr. innbygger for Arendal 19% over landsgjennomsnittet
2008

2009

2010

2011

Arendal

87 176

88 695

86 814

87 110

Froland

31 088

30 537

33 150

34 030

Gjerstad

53 225

56 500

58 198

61 789

Grimstad

67 969

66 604

63 196

62 932

Kristiansand

82 055

85 481

85 240

86 611

Landet

69 540

70 823

71 919

73 195

Lillesand

57 398

56 836

68 386

104 545

Mandal

67 002

71 256

70 698

70 702

Tvedestrand

71 480

79 545

83 526

84 769

Figur 7.

Omsetning ekskl. motorkjøretøy og mva.

Arendal har 19 % høyere omsetning pr. innbygger enn landsgjennomsnittet og
høyere enn Kristiansand. Omsetning pr. innbygger har ikke økt på 4 år. Arendal
har 4. beste gjennomsnittshandel pr. innbygger av landets 85 handelsregioner i
2010.
Kristiansand ligger over landsnittet i omsetning pr. innbygger, men lavere enn
Arendal. De har hatt positiv utvikling de 4 siste årene.
Grimstad ligger 14 % under landsgjennomsnittet og har negativ utvikling de 4
siste år.
Figur 8.

Lillesand ligger 42,8 % over landsgjennomsnittet pga. Ikea, og har hatt økning
blant annet pga. ny E18.

2.4

ARENDAL 2023

Utfordringsbildet handel, service, næring: Sentrum
stagnerer

”Sentrum er kommunens naturlige midtpunkt som alle har et eierforhold til. Her
er historien, her er møteplassene og byens røtter/livsnerve. Sentrum defineres
av de som bor der, er på et vis identiteten og sjelen til byen og er byens hjerte.
Over en kritisk masse med folk”, Erling Dokk-Holm
5

Bysentrum 1960 – Erling Dokk Holm
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Langbryggen gikk ved utvidelsen av AMFI Arena fra å være en handlegate til å
bli ren restaurant/utelivsgate. Dette er en av årsakene til at sentrum om lag doblet sitt serveringstilbud og i dag kan tilby rundt 40 serveringssteder.
AMFI Arena – utvidelse i trinn 2, medførte et økt handelstilbud fra 30 butikker, til
ca. 70. Dette ga ikke tilvekst av 40 nye butikker, men en flytting av gatebutikker
inn i senteret, noe tilvekst og filialåpninger fra gatebutikker. Dette gjør at det
totale mangfoldet nok ikke oppfattes stort nok.
Kundenes bevegelsesmønster har endret seg. Klassiske handlegater som for
eksempel Torvgaten er ikke lenger en del av hovedstrømmen i byen og tross Phus utgang og polet, er eksempelvis Vestregate fremdeles et mindre attraktivt
etableringsområde.
Torghandel – klassisk torghandel er på vei ut som konsept. Nytenking for bruk
av Torgarealet i byen trengs sårt.

2.5

Hvorfor stagnerer sentrum?

Handelslekkasje til randsoneområder som Harebakken, Stoa og
Krøgenes tapper byen for liv og trivsel .


Figur 9.

Bysentrum 2012 – Erling Dokk holm




Arendals bysentrum har tradisjonelt vært hovedsete for handel i Aust-Agder.
Dette har medført at bysentrum i flere år har vært et attraktivt område også for
etablering av annen type næring. Handel i sentrum har over flere år blitt utsatt
for sterkt press og står ovenfor store utfordringer fremover. Konkurranse fra eksterne kjøpesentra, handelsparker og outlets har eskalert dramatisk siste år og
grense-/reisehandel øker og netthandel vokser sterkt.




Det siste tiåret har det skjedd en enorm utvikling i Arendalsentrum og i randsonene rundt byen.



Handelsarealet i kommunen har økt kraftig og det er gjort store løft med investering i innendørs parkering i bykjernen, etablering av kulturhuset, Vitensenteret,
Sør Amfi, utivkling av AMFI Arena, handelsareal på Stoa, utbygging av Harebakken og Krøgenesområdet. Positiv utvikling hos hjørnestensbedriftene i kommunen m.m. Gjennom disse tiltak har Arendal styrket sin posisjon som fylkeshovedstad.




De siste årene har det skjedd en tranformasjon i forhold til kvartaler/gater i
byen.
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Vekst i etablering av store, attraktive kjøpesentre i randsoner til og i
nærheten av sentrum.
Butikker som tidligere skapte konkurransekraft for sentrum kan nå nås
gjennom filialer i kjøpesentre i randsoner og nabokommuner.
Sentrum fremstår ikke lenger som unikt handlested for utenbysboere.
Redusert tilgjengelighet til sentrum over lenger tid pga. lange byggeperioder.
Kjøpekraften vokser ikke i takt med veksten i handelstilbud.
Utflytting av statlige og fylkeskommunale virksomheter gir mindre aktivitet i bysentrum.
Manglende helårs attraksjoner og opplevelsestilbud for innbyggere og
besøkende gir mindre attraktivitet og samvær.
Mangel av tilbud for barn og unge i bysentrum medfører at barnefamilier
reiser andres steder.
Bysentrum har byrom som ikke fungerer godt nok som attraktive møteplasser.
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2.6

Byens sterke og svake sider mht. handel og
service/ næring
Styrker/ Muligheter

-

-

-

Aktiv leietagerjakt; Mer og rett mix ifht.
kundenes etterspørsel
Aktive gårdeiere/aktører som vil samarbeide
AMFI Arena
Arbeidsplasser, skoler og barnehager
Arealer som kan transformeres og
fortettes
Arendal By AS
Bedre tilgjengelighet (åpningstider,
parkering, veinett, kollektivtransport,
myke trafikanter, uu)
Beliggenhet, nærheten til sjøen
BID Arendal
Blomsterby
Boligbygging – via forttetting og transfomasjon via boligetablering i sentrum
Butikk- og serveringstilbud
Byarrangement som nattåpent, Ta
Sjansen, Europeisk Matmarked, Internasjonale dager, Arendalsuka, Juleby , Bynatt, vinterfestival, Canal Street
Byens historie og egenart
Ferjer
Finansiering av tiltak gjennom offentlige og private midler
Fortetting og transformasjon
Funksjonelle byrom innbyggere og
gjester ønsker bruke
Gjestehavn
Helårs besøksattraksjon av nasjonal
karakter
Innendørs parkering
Kanalbyen – revitalisere kanaler
Kulturhus
Kulturhusforestillinger av nasjonal

Styrker/ Muligheter

-

Svakheter/trusler/særlige utfordringer
-

ARENDAL 2023

Begrenset kollektivtrafikk
Bortfall skoler og offentlige arbeidsplasser
Etablerer utfordringer
Europas største kjøpesenter
Finanssituasjon
Fokus i Arendal By AS
Folk oppfatter byen lite positivt
Forringelse av urbane kvaliteter
Fortetting og utvikling tilrettelegges
utenfor bykjernene - Byspredning
Få investeringer gjøres via transformasjon i sentrum
Få mennesker bor innen 300m
gående og syklende
Handelsmarkedet generelt- netthandel,
reise,
Harebakken
Kjøpekraft
Kommuneøkonomi
Kvalitet og utnyttelsesgrad på offentlige
møteplasser
Ledige lokaler
Mange gårdeiere
Mange gårdeiere, for få bor i byen
Mangel på lek og barnas/de unges
plass i byen
Negativt omdømme
Parkering
Passive gårdeiere
Politisk vilje
Slitasje, vedlikeholdsbehov
Tilgjengelighet
Uforutsigbarhet
Utflytting av kontorarbeidsplasser

-

karakter
Lekerareal og ungdomsplass i byen
Merkevarebygging
Nytenking MF Arendal som turistdestinasjon
Oppgradering av uterom
Oppgradering, differensiering av park/offentlige byrom
Opplevelsesmagnet
Parkering
Plattform for næringsdrivende og nyetablerte i sentrum
Sjøby, gjestehavn, Pollen
Trygg/ ren by
Trygghet & ren, vakthold, renhold,
belysning, trivelig
Utadvendte 1. etasje-virksomheter
Utbygging, fornying gjestehavn
Veinett/ Infrastruktur
Viderutvikle og markedsføre Vitensenteret som opplevelsesattraksjon
Vitensenteret

2.7

Svakheter/trusler/særlige utfordringer
-

Utydelig handelskonsept

Parkering

Arendal har investert mye og er i landstoppen ifht. innendørs parkeringstilbud i
bykjernen.
Jfr. Difis innbyggerundersøkelse er Arendallittene mer fornøyd med parkeringsmuligheter i sentrum enn landssnittet.

Hvorfor brukes da parkering som årsak til å velge bort byen som
besøksmål?
Parkeringen oppfattes ikke nødvendigvis som attraktivt av innbyggerne.
Hva gjør et parkeringstilbud attraktivt?
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Tilgjengelig (nok plasser, raskt og enkelt å finne plass)
Enkelt (enkelt å forstå og enkelt å følge)
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Byer som har lykkes har erfart at frivillighet - til tross for sin egenverdi - har sine
begrensninger og at det er behov for andre måter å sikre liv i sentrum. Kommunen sitter i førersetet for prosessen. Dette gjelder også for Arendal. Et bærekraftig fremtidssentrum skapes ved profesjonell organisering med tilstrekkelig
menneskelige og økonomiske ressurser.

Trygt (for egen sikkerhet og for bilens sikkerhet)
Rimelig (pris i forhold til tjenesten)
God skilting (fra innfartsårer til byen)
Gratis serviceplasser med kort tid og hyppig rullering av bruk i de mest sentrale sentrumsgatene

2.8

ARENDAL 2023

”Over en kritisk masse med folk” – Hvordan?

Styrk bysentrums attraktivitet

3.1

”Kulturhushagen” og fremtidens Kanalplass?

Hovedmål: Flere folk i byen – hele året

Flere må bo og jobbe i byen for å opprettholde et minimum av mennesker/ kundegrunnnlag som gjør det mulig å drive næring.

Innbygger og brukermasse må over et kritisk nivå for at et bysentrum skal være driveverdig.

Attraktive og funksjonelle byrom er viktig

Flere folk til byen oppnås ved å satse på fortetting i byen via flere boliger, styrking av arbeidsplasser, økt handels- og opplevelsestilbud, tilgjengelig og åpen
by, trygg og trivelig by, omdømmebygging.

Tilføre og videreutvikle byens urbane kvaliteter gjennom å få







Flere boliger i ulike prisklasser må tilrettelegges i sentrum
Flere attraktive arbeidsplasser utover handel og service
Flere offentlige funksjoner i sentrum
Godt skole-/ utdanningstilbud i sentrum
Barnehager
Gode byrom som invitere til flerbruk og rekreasjon

Bysentrum bør utvikles som hovedarena for detaljhandel, vinmonopol, servering,
opplevelser, kultur og tjenestenæring. Bysentrum bør i tillegg fortette og transformeres for å gi plass til flere boliger, arbeidsplasser, skoler og barnehager.
Bysentrum bør fremstå med attraktive urbane uterom og plasser, og som en ren
og trygg by.

3.2

Gevinst: Styrking av sentrums kundegrunnlag










3. Hvilken utviklingsstrategi bør vi legge til
grunn for å fremme bysentrums næringsliv?
Strategi for en bærekraftig nærings- og opplevelsesarena
”Et mer attraktivt sentrum gir en mer attraktiv kommune.”
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Delmål kan være

Endre negativ oppfatningen av sentrum til noe positiv. (Omdømmebygging)
Skape en god dialogplattform
Ivareta sentrums samfunnsmessige rolle og forventninger
Skape forpliktelse til deltakelse
Samhandling
Styrket konkurransekraft
Skape en attraktiv etableringsarena
Skape klarere mål

Byplan 2023 – Handel,- service,- og næring

3.3

Arendal er historie – Arendal skaper historie

I det historiske sentrum bør en også se nærmere på:

Styrking av historisk bysentrum bør gjøres ved å:



Tilrettelegge bysentrum slik at det blir naturlig for folk å dra til byen, bo og
jobbe der.
Dette kan skje ved å identifisere og utnytte fortettings- og transformasjonspotensialer i historisk bysentrum med formål å etablere:
Flere byleiligheter og flere, varierte arbeidsplasser, som vil gi flere daglige
brukere av sentrum enn i dag.
Nye attraksjoner som vil tiltrekke seg flere regionale besøkende til og brukere
av sentrum enn i dag.
Gevinst: Økt attraktivitet, mer folkeliv i gatene og økt omsetning i sentrum.
Nye sentrumsområder bør knyttes mest mulig sammenhengende til det
historiske bysentrum:
Barbu knyttes sammen med det historiske sentrum via Kunnskapshavna som er
en urbanisering av den tidligere havna.
Kittelsbukt bør utvikles for å styrke aksen Historisk sentrum-StrømbuslettaMyrene.

3.4

Det bør defineres forskjell i - og forventninger til historisk bysentrum, handelspark, lokalsenter bydelssenter

Odd Midtskog, rådgiver

I Regional plan for senterstruktur og handel (Kjøpesenterplanen) er det gitt klare
føringer for handelsetableringer i bysentrum og regionale handelsparker. Der er
det også tatt stilling til hvilke lokalsentere hver enkelt kommune kan utvikle mht.
handel over 3000m2. Kommunen bør avklare hvilken rolle disse lokalsentraene/bydelssentra skal ha sett i forhold til bysentrum og regional handelspark
(Stoa). I hovedsak bør rollefordelingen være:




Arendal By AS sin rolle vedr. helhetsplanlegging, nye partnerskap, nye former for ledelse, fornyet engasjement, sikring av kvalitet, fleksibilitet, f.eks
gjennom
o Definere byens vertskap; Kommune og gårdeiere, forventninger og
grenseganger
o Videreutvikle/revitalisere Arendal By AS med fokus på gårdeiersamarbeid
o Etablere BID-prosjekt Arendal (BID er et virkemiddel / modell for
samarbeid ifht revitalisering av sentrumsområder. Et BID er et presist avgrenset område, f.eks. en gate eller et kvartal, der næringsdrivende gjennom avstemning sier ja til sammen å investere i tiltak
som styrker områdets konkurranseevne.
o BID kommer ikke i stedet for offentlige tjenester, men i tillegg til slike tjenester.
o OPS ( Offentlig-privat smarbeid)

”Om sentrum skal fortsette å være sentrum, må kommune og gårdeiere sammen
finne ut hva som må gjøres for at sentrum skal være det mest attraktive sted for
etablering ………. og gjenomføre tiltakene.”

Uten en god rolleavklaring mellom bysentrum, bydelsentra og regionale handelsparker er det fare for å få en uheldig handelsspredning som kan utarme et
attraktivt og levende bysentrum.



ARENDAL 2023

Bysentrum – hovedarena for detaljhandel, vinmonopol, servering, opplevelser, kultur, leger tannleger, helse etc.
Handelspark-Agderparken/Stoa - hovedarena for storhandel, bil,
båt,hvitevarer
Lokal-/bysenter – dekke primærbehov som mat og enkle tjenestefunksjoner
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