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Mulighetsstudie for Krøderen: innspill til stedsutvikling
oppsummering fra fokusgruppesamtaler 16. september

Kryllingparken og idrettsområdet
• Utendørs tilgang på drikkevann
• Skiheis
• Rails og hopp
• Utbygging av Krødsheradhallen til flerbrukshall med bedre garderober, 

nye rom, møterom og lagerplass
• Nytt klubbhus
• 11erbane med kunstgress
• Treningssenter
• Trampolinepark
• Basketbane
• Minigolf
• Bowling
• Padelbaner, både innendørs og utendørs
• Bordtennisbord
• Badeland
• Hockeyhall
• Tennisbane
• Legge til rette for allsidighet, kombinere vinter- og sommerkativiteter

Skogen
• Høyt & lavt
• Utkikkstårn
• Offroad-bane til sykkel
• Skilte løperunder i marka (1, 3, 5 og 10 km)
• Løypenett for gående om vinteren. 
• Løypenett for hest
• Løypenett for sykkel (sommer og vinter)
• Åpne den gamle 5-kilometeren langs jordekanten
• Flytstier for terrengsykling i fjellet/skogen
• Enkle hytter i skogen
• Gapahuker og bålplasser
• Klatrepark
• Hinderløype

Skolen/samfunnshuset
• Klubben: bedre lokaler, bedre anlegg, bedre tilbud i kiosken og oftere 

åpent
• Helårs innendørs sted for aktiviteter som ikke er organisert idrett
• Aktivitetsrom: kunst, håndverk, sang, musikk, teater, gaming, film
• Møtelokaler
• Bibliotek som hengested og møteplass
• Kulturhus med kinosal og scene
• Planberedskap for offentlige formål
• Samle de offentlige byggene rundt skolen og Kryllingparken
• Bedre muligheter for å drive med teater, musikk og sang
• Bedre muligheter for å drive med flere egenorganiserte aktiviteter og 

aktiviteter som ikke krever påmelding og/eller regelmessig oppmøte

Lokallandet
• Vannpark
• Skikkelig bra vannsklie med høyt stupetårn
• Badstue
• Fellesbrygge
• Glamping, rorbuer, hytter
• Bedre trafikksikkerhet med gatelys og tilrettelegging for 

fotgjengere
• Leilighetsbygg langs fjorden mot vest
• Fjordpromenade

Industri og næring
• Regulere flere industritomter
• Tilrettelegge for å utvikle mer næring
• Utbedre avkjørselen fra Krøderfjordveien til Sundvollhovet, gjerne 

med rundkjøring
• Mer industri som ikke støyer så mye
• Merkanil næring nært boligene 
• Flere kommunale tjenester enn SFO og barnehage i bygda
• Mer tilrettelegging for overnatting i campinghytter, togvogner, 

bobiler mv. 
• Få tak i kompetent personell innenfor alle fagområder, også 

markedsføring, it, salg og ledelse
• Videregående opplæring, spesielt innenfor borefag
• Utvikling mellom industriområdet og den gamle barnehagen
• Mer næring ved eksisterende næringsområde
• Et møtested for næringslivet i Krøderen
• En møteplass for kommunen og næringslivet

Hele Krøderen
• Flere overnattingssteder
• Leilighetshotell
• Mer markedsføring og en helhetlig skiltplan, som tar utgangspunkt i 

det som er
• Skilting ved avkjøringene til Krøderen og i Krøderen til aktivitets-, 

tjeneste- og servicetilbudene
• Samkjøringsparkeringsplasser, det vil si et sted å parkere når man 

skal samkjøre til aktiviteter utenfor Krøderen sentrum
• Bedre parkeringsmuligheter i høysesongen for idrettsaktiviteter
• Regulere flere og attraktive boligtomter. Tomtene må ha kvaliteter 

som utsikt til fjord og fjell og gode solforhold
• Legge til rette for eneboliger i byggefeltene
• Legge til rette for rekkehus og leilighetsbygg i sentrum og langs 

fjorden vest for Lokallandet
• Boligområde ved Nordre Vassendrud
• Enkle boliger for gjestearbeidere
• Flere fritidsboliger
• Åpne for at folk kan bo der de synes det er fint (selv om det ligger 4 

km fra sentrum)
• Etablererboliger
• Markedsføre og utvikle seg som pendlerkommune
• Kontorfelleskap for de som bor i Krøderen, men jobber andre steder
• Bygge ut infrastruktur som kyststi, sykkelvei til Hamremoen og 

Noresund på begge sider av fjorden
• Kolonihagehytter el.l., for å tiltrekke nye typer mennesker og familier. 
• Gjøre det enkelt, bra og tilgjengelig å sykle og gå. 
• Fange opp de som ønsker å flytte tilbake
• Folkehøgskole
• Samlingssted for barn, ungdom & unge voksne innendørs
• Klatrepark

Krøderbanen - Saga
• Fjordsti langs hele strandlinjen fra Briskåsen til Lokallandet, med park på 

strekningen Krøderbanen - Saga.
• Stenge veien forbi Saga for biltrafikk (Vestsidevegen)
• Park
• Togvogner med airbnb-overnatting
• Infrastruktur for bobilturistene
• Krøderbanen og Krøderfjorden videreutvikles som viktige 

identitetsmarkører for Krøderen
• Utvikle saga som del av museet
• Utvikle området ved saga til spisested/pub med uteservering
• Gjøre strandlinjen tilgjengelig
• Fylle ut i Krøderfjorden for å etablere båtplasser, molo og telt/bobilplasser

På/ved fjorden
• Flere steder å legge til båtene
• Roklubb
• Drivstoffpumpe ved vannet
• Faste grillplasser på stranda
• Ny utsettingsplass for båter
• Rasteplasser for båter som flytebrygger på fjorden, med benker og 

grillplass
• Erosjonssikre strandkanten
• Rydde strandkanten

Hovedgata/sentrum
• Gjøre noe med området rundt bensinpumpen og renseanlegget
• Leilighetsbygg
• McDonalds, Burger King, KFC
• XXL
• Shoppingsenter
• Klesbutikk, Normal-butikk
• Flytte lagervirksomhet og bensinpumpe til industriområdet
• Trenger fortetting i sentrum, mange trenger gangavstand til tjenester
• Holde lav bebyggelse langs stranda i sentrum
• Spisesteder, småbutikker, koselig sted med god arkitektur, lekeplass og 

mulighet for foreldrene til å kjøpe kaffe


