
Så kom bilen og flotte veier.
Kundene/ folket ble mobile på
egne premisser. 
Alle ville nær de nye veiene.

Til byen for det meste
Bytte varer-tjenester
Få info/ nyheter
Møteplassen
Bo/ utdannelse/ jobb
Høytid/ feiringer/ sport/teater/ opplevelser
Kollektivknutepunkt



For kunden kom
en eksplosjon
av muligheter/ 

tilbydere

• Fra spesialbutikker i bygatene til
• alt-på-et-sted, både her og der 

• Antall butikker eksploderte: I byen, 
Harebakken, Stoa, Sørlandssentret

• Antall kunder/ markedet: Vokste ikke i samme 
takt 



FÆRRE FOLK I BYEN GIR SVEKKET KUNDEGRUNNLAG OG TOMME LOKALER
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DOGA s 2-årige prosjekt

Aktivere lokaler, områder, 
gi nytt innhold og drive

3 pilotkommuner
ARENDAL-LÆRDAL-TROMSØ

Følgeforskning
Referansegruppe/ kommuner



«Co-works i butikklokale, 
bruksendring til besvær eller 

glede?» 
v/ Lisbeth Iversen, Prosjektleder Levende Lokaler Arendal. 



Det handler om å spille hverandre gode
-og å spille på samme lag!

ERFARING NUMMER 1:  

Det handler om forankring, felles forståelse, bred organisering og 
fellesskapsledelse! 
Levende Lokaler-Arendal: 
Arendal Kommune er prosjekteier. 
Partnergruppen består Med Hjerte for Arendal-nettverket 
Sentrumsselskapet Arendal By og Arendal Kulturforum



Mulighetsrom og handlingsrom

ERFARING NUMMER 2: 
Det handler mer om å dyrke frem en 
«bry-deg» kultur- enn kun å bygge infrastruktur!
Det handler mer om en prosess enn om en plan, 
og aksjonsrettede handlinger skaper nye 
holdninger!



Mange må ta ansvar for det som 
«ingen» har ansvar for!

ERFARING NUMMER 3: DET HANDLER OM Å TA «BALLEN»



Erfaring nummer 4-Det handler om kraft og vilje!



ERFARING NUMMER 5- DET HANDLER OM MOBILISERING, 
FELLESSKAP OG FØLELSER

«Kjærlighet til Arendal by skinner gjennom skylaget når Solveig Andersen lanserer sin første musikkvideo.»
( Arendal Tidende 6.11. 2017)



ERFARING NUMMER 6- Det handler om noe større enn oss, noe 
FELLES. - Det handler om BÆREKRAFT -Kraften som bærer!



ERFARING NUMMER 7:  DET HANDLER OM NATUR OG 
INNOVASJONSKULTUR -RESSURSER I SAMSPILL, OG NYE MULIGHETSROM

Anton Voskoboynikov og Norway Seaweed. 
Dyrking av sukkertare, forretningsmuligheter i havnæringen og 
blå vekst!

Prana Kafé flytter inn i Torvgata 7
- i tidligere Pop-Up Kafé



ERFARING NUMMER 8-Det handler om CO-WORKING,    
DELINGSØKONOMI OG  BYØKOLOGI



• Vi er inspirert av John P. Kretzmann og John L. MCKNIGHT som tar opp 
dette temaet i sin bok: 

• « Building Communities from the inside out- A path toward finding and 
mobilizing a Community’s assets» ( ABCD- metoden). 

• Det handler om:
• Å forløse individenes kapasitet og ressurser
• Å forløse kraften i lokale organisasjoner og foreninger
• Å få identifisert og engasjert lokale lag og organisasjoner i partnerskap for 

å styrke lokalsamfunnet
• Å gjenreise økonomien i lokalsamfunnet
• Å igangsette et ressursbasert samfunnsutviklingsprosjekt lokalt 

ERFARING NUMMER 9-Det Handler om å gjenreise kraften, lokaldemokratiet 
og økonomien i et lokalsamfunn- Gjennom INNOVASJON, DELING og  

KOMMUNIKASJON!



ERFARING NUMMER 10- DET HANDLER OM KARTLEGGING,   
KUNNSKAP OG KOBLING

Fra begynnende sentrumsdød til…



«SENTRUMSGLØD!»

Kvartalene fylles opp av Co-working hus, kulturliv, butikker og festivaler…



ERFARING NUMMER 11- Det handler om å SPILLE, LEKE, 
LAGE og LÆRE

Bankgården Scene- konsert Lørdagsuniversitet-UIA- DET URBANE GRENDEHUS-LILANDGÅRDEN



ERFARING NUMMER 12: Det handler om at ….     
Folk slipper til!



ERFARING NUMMER 13: Det handler om HISTORISKE RØTTER…… 



.. og FREMTIDSFØTTER……
Ny profilering-utviklet i en felles prosess, med profesjonell hjelp fra Torvgaten 7



ERFARING NUMMER 14: KUNSTEN viser vei:
Naturressurser, kultur, kunst, INNOVASJONSKRAFT…



• Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse er et viktig bidrag i å redusere klimautslipp i 
byggebransjen. Ingen bygg er mer miljøvennlige enn de vi unngår å bygge. I tillegg er det 
klart ønskelig å bevare de arkitektoniske og kulturhistoriske verdien som ligger i 
eksisterende bymiljøer. 

• Dagens lovgivning gir mulighet for unntak som hensyntar dette, men bestemmelsene 
ligger på ulike steder i gjeldende lovverk med tilhørende forskrifter, og er vanskelige å 
finne. 

• Lovverket er i så måte relativt utilgjengelig. Vilkårene for unntak kommer heller ikke klart 
frem direkte i bestemmelsene. Her kreves kjennskap til forarbeider og grundig lesning av 
veileder til SAK10 samt TEK10 /17. 

• Kompleksiteten i dette forutsetter bruk av rådgivere med tilstrekkelig kompetanse, samt 
at kommunene som forvalter regelverket har god kunnskap til regelverket, slik at 
praktiseringen blir mest mulig forutsigbar. 

• Samlet sett må det være grunn til å stille spørsmål ved om gjeldende lovverk er godt nok 
tilpasset mindre endringer i eksisterende bygningsmasse.

Utfordringer:
REGULERINGSBESTEMMELSERRAMMEBETINGELSERROMBRUK



FRI OSS FRA TRANGE KATEGORIER OG DETALJHYSTERIER!

• Normalt sett får man likevel godkjent unntak fra kravene, men det krever tid, 
relevant kompetanse og solid økonomi. Kommunen har søkt å finne løsninger i 
regelverket.

• Lovens uttrykte utgangspunkt bidrar til usikkerhet knyttet til muligheter i eldre 
bygningsmasse, særlig knyttet til hva dette vil koste og hvor lang tid 
søknadsprosessen vil kreve. 

• Dette bidrar til at mange ønsker å etablere seg i nybygg utenfor byen hvor 
endelig kostnad for lokalene enkelt lar seg beregne. 

• Ser man til byer rundt omkring i verden som ofte brukes som eksempel på 
vellykket byplanlegging og attraktive steder, vil man se at disse områdene 
preges av en hyppig endringstakt og kreativ bruk av eksisterende bygg. Gamle 
lokaler med særpreg brukes i nye konsept, tilpasset moderne byliv og mer 
mobilt og fleksibelt næringsliv. Dette gir byene identitet og attraktivitet.

• ( Takk til næringsdrivende, Ole Bachke og Byggesak for gode bidrag, innspill og 
diskusjoner)



https://www.facebook.com/DOGANorway/videos/1015637747
3629328/

https://www.facebook.com/DOGANorway/videos/10156377473629328/


HANNE GULBRANDSEN Prosjektpartner Levende Lokaler Arendal
Daglig leder sentrumsselskapet Arendal By

Takk for  oppmerksomheten!

LISBETH IVERSEN Prosjektleder Levende lokaler Arendal
Leder av Med Hjerte For Arendal-Nettverket
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