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Forord:
Denne rapporten er et resultat av et lite pilotprosjekt mellom Kristiansand kommune
og Asplan Viak. Prosjektet har tatt for seg Hellemyr bydel i Kristiansand, og sett på
muligheter for hvordan denne kan transformeres med tanke på endret demografi og alderssammensetning. Asplan Viak har en pågående FOU med navnet «Livsløpsbyen» som
samler informasjon og skaper nye ideer for hvordan by- og samfunnsutviklingen bedre kan
innrette seg rundt konsepter knyttet til ulike behov gjennom livets forskjellige faser. FOU
Livsløpsbyen er et lite internt prosjekt i Asplan Viak, med mål om å styrke kunnskapen for
bedre prosjekter. Kristiansand kommune har inngått i et lite samarbeid tilknyttet FOUen,
og hatt et mindre økonomisk bidrag inn i prosjektet. Piloten har blitt brukt som et case i
FOUen for å danne erfaringer fra et stereotypisk boligområde i en norsk kontekst, samt se
på forskjellige innfallsvinkler på tvers av rådgiverbransjen og den kommunale virksomheten.
Kristiansand kommune har ønsket seg innspill til hvordan man kan bruke kommuneplanens arealdel som verktøy for å få til en ønsket utvikling. Dette beskrives gjennom ulike
scenarioer for hvordan deler av Hellemyr kan utvikles opp imot hva som er realistisk, og
videre hvordan ett av disse scenarioene ville blitt behandlet i kommuneplanens arealdel.
Arbeidsopplegget har bestått av møter, både i Oslo og online, samt en workshop og befaring lokalt i Kristiansand. Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak.

Livsløpsbyen

Idé og definisjon:
Livsløpsbyen består av to ord; «livsløp» og «by». I følge store norske leksikon forstås «livsløp» innenfor
sosiologi ofte som «et individs reise gjennom livet, ofte analysert gjennom betydningsfulle hendelser».
Slike hendelser kan være utflytting fra oppvekstfamilien, inngåelse av samboerskap og ekteskap, første
og senere barns fødsel, skilsmisse, perioder med arbeidsledighet, skifte av yrke, avgang fra yrkeslivet, alderdom og liknende. I samme leksikon defineres «by» som et «område med konsentrert bebyggelse for
bolig, arbeid, handel og kultur, og ofte et knutepunkt for samferdsel som forbinder byen med et større
omland og andre byer».
Asplan Viak former ikke direkte individets livsløp, men vi er en stor aktør innenfor by- og samfunnsutvikling som setter mange av premissene for gode livsløp. Vårt motto «Former samfunnet- Ser mennesket» gjenspeiler denne holdningen. Vi strever etter å skape de beste løsningene, bygder og byer, men
må også innrømme at deler av dagens utvikling ikke vil svare ut de utfordringene samfunnet står ovenfor i fremtiden. Her tror vi det kreves nye holdninger og dypere forståelse av problemene. Livsløpsbyen
er et ledd i dette.
«Livsløpsbyen er et tilrettelagt samfunn som gjør at alle generasjoner kan leve økonomisk, sosialt og
miljømessig bærekraftig».

Hvorfor Livsløpsbyen:
Hvis livsløpsbyen skal gi bærekraftige og selvrealiserende muligheter for samtlige aldersgrupper i samfunnet, har man en vei å gå i fremtiden. Man ser økte sosiale forskjeller, økende ekskludering fra boligmarkedet, særlig blant de yngre, men delvis også eldre. Vi ser økte andeler av psykiske helseproblemer,
økte utgifter i det offentlige systemet, fallende fødselsrater og ikke minst en kraftig økning i antall eldre
nasjonalt og internasjonalt. Livsløpsbyen har et ønske om å treffe mennesker i aller livsfaser, men denne
FOUen fokuserer primært på de eldre da denne gruppen og de demografiske endringene den medfører
gir dramatiske konsekvenser for samfunnet raskt.
Ved innføringen av folketrygden på slutten av 1960-tallet, levde man i snitt 7 år etter pensjonistalder.
I dag er tallet 17 år og vil vokse til 27 år innen utgangen av århundret. Tall fra Helse Norge viser at
statens utgifter øker enormt de siste to leveårene av livet, og at disse utgiftene øker desto eldre man
blir. Tar min i tillegg innover seg at antall eldre over 80 år dobles innen 2040, tredobles innen 2060 og
femdobles 2100 er endringene monumentale. Dette koblet sammen med statens fallende petroleumsinntekter, og et kostbart grønt skifte, gjør at en økende andel eldre kan få en uheldig sprengkraft på norsk
demografi, geografi og økonomi.

Tall fra NOVA viser at Norge manglet 2 350 helsearbeidere i 2015. Dette estimeres å vokse til 28 000 innen 2035. For å tette gapet anslår man at mellom hver fjerde og hver tredje ungdomsskoleelev må velge
en helserelatert utdannelse for å komme i mål. Dette er høyst sannsynlig meget urealistisk, også fordi
det ikke finnes tilstrekkelig med utdanningsplasser eller økonomiske tiltak til å finansiere dette.
Det finnes utallige perspektivmeldinger og framskrivninger som danner et utfordrende fremtidsbilde. Allikevel er det en treghet blant politikere og ikke minst i folkeopinionen rundt disse utfordringene. FOUen mener at tallenes tale koblet med dagens lovpålagte velferdssystem dessverre ikke er
bærekraftig i fremtiden. Det kreves at vi må planlegge annerledes! Men det krever også at vi endrer vår
holdning til det å bli gammel og de eldre som gruppe. Man bør i større grad se de eldre som en verdifull
ressurs heller enn en byrde. Vi tror livsløpsbyer blir nødvendige i fremtiden.
Livsløpsbyen handler mye om selvrealisering for brukergruppene, om evnen til å bo og klare seg selv
lengst mulig eller i størst mulig grad. Dette er som regel også enkeltindividets egne ønsker og mål.
Livsløpsbyen ønsker en samfunnsutvikling der boforhold, infrastruktur, tjenester, sosiale arenaer etc.
kan fungere som passiv velferd eller verktøy slik at generasjoner underbygger om samhandler med
hverandre. Enkelte oppgaver trenger f.eks eldre bistand med i fremtiden også, men de har til gjengjeld
erfaringer som kan bistå andre brukergrupper i tillegg. Konseptet er på sett og vis brutalt enkelt, men
allikevel svært komplekst å realisere og optimalisere. Uansett, skal man få til denne synergien på tvers
av generasjoner og institusjoner, må de eldre behandles som ressurser heller enn ressurskrevende. Vi
må tenke nytt rundt alderdom og pensjonist tilværelse, men mest av alt må vi bli beviste på utfordringene når vi planlegger ny by- og samfunnsutvikling.

Livsløpsby vs. Livsløpsbygd:
Livsløpsbyen er ikke begrenset til kun å omfatte byer. Livsløpsbyen har som mål å skape bedre samfunnsutvikling og vil derfor være gjeldende på bygda og i byen. Men det er allikevel en fordel å unngå
for spredte bosetninger, samtidig som et bredt tilbud og synergieffekter på tvers av institusjoner vil
være avhengig av en viss befolkningsstørrelse. For store byer gir krevende utfordringer, særlig ettersom
prisnivået for bo og enkelte tjenester blir dyrere. Livsløpsbyen er derfor ingen universal fasit for planlegging. Det kreves en differensiert tilnærming for ulike lokale miljøer og lokale muligheter der utfordringer må balanseres. Allikevel kan vi peke på noen nøkkelaspekter som bør hensyntas dersom man
skal lykkes i å bygge livsløpsbyer.

Nøkkel aspekter:
Sosiale arenaer:
God livskvalitet har sammenheng med god helse. Et viktig element for livskvaliteten er relasjoner
mellom mennesker. Forskning viser at mennesker som føler på isolasjon og ensomhet opplever en
vesentlig lavere livskvalitet og sliter oftere med helse. Sagt på en annen måte, bidrar man til å skape
gode relasjoner mellom mennesker, bidrar man til å fremme god helse. God helse er essensielt for god
samfunnsøkonomi i en velferdsstat og avgjørende i et bærekraftperspektiv. Det finnes mange mulige
nivåer på sosiale relasjoner. Alt i fra familierelasjoner, kjærlighetsrelasjoner, vennskapsrelasjoner,
jobbrelasjoner etc. etc. Mange av disse kan ikke vi planlegge for, de må skje naturlig mellom de menneskene det gjelder. Men som planleggere kan vi forme sosiale arenaer som blir et viktig grunnelement
for byggingen av gode relasjoner. Uten gode sosiale arenaer kan det være vanskelig for mange å skape
langvarige og stabile relasjoner. God planlegging handler derfor mye om løsninger og sosiale arenaer
som gir mennesker muligheter til å forme dette videre selv.
En møteplass kan variere fra det formelle til det uformelle. Du kan planlegge å møte bekjente på biblioteket, på kafeen eller i det lokale idrettsanlegget. Dette er bevisste handlinger hvor møteplassen eller
arenaen setter rammen for møtet. Samtidig kan du treffe bekjente eller mindre kjente på bussen, på
torget, i parken i byen eller i marka når du går søndagstur. Disse blir sånn sett mer uformelle og ubevisste møter, men kan allikevel være viktig for livskvaliteten og for å føle tilhørighet. De små møtene kan
utgjøre en stor forskjell. I en livsløpsby må man derfor planlegge for et bredt spekter av sosiale arenaer.
Etter hvert som livet endrer seg, endres også formen for sosial interaksjon seg. Derfor må man ha et
nettverk av sosiale arenaer som kan fylle de forskjellige behovene gjennom alle livets faser, også de siste.
Gjennom et langt liv har mange eldre bygget opp langvarige og stabile relasjoner, men det er også
mange som kjenner på ensomhet når de blir eldre. Uansett hvor gode relasjoner man måtte ha, skjer
det en endring i relasjonene som gammel. Familie, venner eller partnere kan falle fra. Som pensjonist
har man ikke lenger en fast jobb og daglig interaksjon med kollegaer. Mange blir for svake til å kunne
møtes på de gamle stedene man alltids har truffet kjentfolk, mens andre må flytte til nye boenheter og
mister dermed nærhet til sine veletablerte møteplasser. Når man tar de enorme endringene som kan
skje når man blir eldre er det derfor svært viktig at utformingen av sosiale arenaer tar innover seg de
eldres perspektiv. Kanskje føler man at relasjonene man har er svært solide ved inngangen til alderdommen, men dette kan som sagt endre seg svært raskt. Da er det viktig med arenaer som gir muligheter
for å foredle gamle relasjoner på en ny måte, eller rett og slett ha arenaer som kan skape helt nye relasjoner for eldre som trenger dette.
Det finnes nødvendigvis ikke noen konkret fasit på hva
sosiale arenaer er, men vi kan allikevel skille på noen
viktige elementer som må fokuseres på:
•
Offentlige byrom: Torg, plasser, promenade, parker etc.
•
Blå-grønne strukturer: Marka, kyststi, strand, turløyper, naturdestinasjoner etc.
•
Idretts- og kulturanlegg: Sports- og flerbrukshaller, kulturhus, treningssenter etc.
•
Gratis aktivitetstilbud: Tilrettelegge for de som
ikke har mulighet gjennom vanlige lag.
•
Aktive gater og 1. etasjer: Skape et aktivt bygulv
med tilbud som kan brukes av alle byens inn byggere.
•
Offentlige bygg med innendørs møteplasser: Bibliotek,
bydelshus, felleshus, kulturhus, utdan nigsinstitusjoner,
seniorhus etc. Ikke kommersielle tilbud.
•
Uformelle møteplasser: Kollektivtransport, nærbutikk,
arrangementer etc.

Boforhold:
Et annet svært sentralt element i livsløpsbyen er boforhold. Eiermentaliteten står sterkt i Norge, og vi er
generelt lite interessert i bofellesskap eller andre alternative boformer. Samtidig blir en økende grad av
eldre skviset ut av boligmarkedet mot slutten av livet, eller man sliter med å finne et tilrettelagt botilbud sentralt til en overkommelig pris. Dette gjelder både i byene og i distriktene. En høy andel eldre
føler de bor i for store boenheter, og de som bor alene føler ofte på ensomhet. Kombinasjonen av disse
faktorene gjør at vi bør tenke nytt. Det å mestre å bo i eget hjem så lenge som mulig er et hoved mantra
i livsløpsbyen, men også i dagens helsepolitikk. Men hva et hjem er, særlig i sine eldre dager, har et stort
potensial til å revurderes. Erfaringer fra utlandet viser at beboere i bofelleskap for eldre, eller på tvers av
generasjoner, føler på en økt livskvalitet på grunn av boformen. Det er grunn til å tro at dette har stor
overføringsverdi til Norge. Lokaliseringspolitikk, og generell boligpolitikk, bør utformes til å sikre et
variert botilbud på varierte steder til varierte priser. Velferdsteknologi og smarte hjem kan etterhvert
overta en større rolle i den daglige oppfølgingen av mindre pleietrengende personer dersom byggene
tar høyde for slik teknologi. Fleksibilitet blir viktig slik at også boenheter kan transformeres etterhvert
som behovet endres. Livsløpsbyen har ikke en bestemt anbefaling på hvordan boformen i fremtiden
bør bli. Kanskje noe av den viktigste endringen må skje mentalt hos enkeltindividet omkring hvordan
man orienterer boforholdet sitt i sine eldre dager. Allikevel gir vi noen generelle anbefalinger til bruk i
planleggingen.
•
•
•
•
•
•
•

Boenheter i transformasjonsområder eller nye byggefelt skal planlegges med en boligmiks som
tilpasses brukere i alle generasjoner.
En viss bolig andel skal være indeksregulert for å gi flest mulig innbyggere en mulighet for å eie
sin egen bolig, f.eks etter lokal medianinntekt. Mulig tredje boligsektor.
Boenheter bør i størst mulig grad planlegges med strategisk og gangbar nærhet til offentlige
tilbud, kollektivtransport og/eller møteplasser. Helst innenfor 500 meter, maks 1000 meter.
Kommunale boliger, sosialboliger, omsorgsboliger og andre offentlige botilbud bør integreres
med vanlige botilbud for å hindre segregering. Man bør skape hybride boområder. Disse bør
også søke å hente næringslivet og samfunnet inn til omsorgsboligene.
Livsløpsbyen bør bygge mellom 5-15% alternative botilbud som bofelleskap, tredje boligsektor,
leie til eie, sosialboliger, boligbyggerlag, eierutviklede boliger på f.eks festet kommunal grunn
eller indeksregulert tomt, mm.
Boligbygg og leilighetsblokker med 3 etasjer eller mer må ha heis. Universal utforming må bli et
grunnprinsipp.
Boliger for seniorer bør i større grad samordnes med andre velferdstilbud som helsehus, barnehager, studentboliger, skoler, samfunnshus, idrett, kultur etc. for økte synergier og sambruk.

Tilrettelagte omgivelser:
Boforhold kan på en måte sees på som tilrettelagte omgivelser, men boforhold er også svært omfattende og viktig som kategori. Boligen er også mulig å styre i stor grad etter egne ønsker og preferanser,
mens våre omgivelser planlegges etter en sterkere tankegang rundt felleskapet og kvalitet for flest mulig
brukere.
Med tilrettelagte omgivelser mener vi infrastruktur og fysisk utforming som skaper muligheter for flest
mulig. Omgivelsene skal fungere som et nettverk av verktøy til å understøtte brukerne i det daglige
med fokus på bærekraftige løsninger, samt muligheter for egenmestring og selvrealisering. Et sentralt
aspekt er mobilitet. Det bør planlegges for myk mobilitet, økt bruk av sykkel og fremtidige autonome
løsninger. Tilgjengelig kollektivtransport er og svært viktig, særlig da mange eldre etter hvert mister
førerkortet. Det må derfor planlegges slik at hverdagslige gjøremål blir gjennomførbare selv uten privatbilisme. Her står vi selvsagt foran en ny revolusjon med e-mobilitet og selvkjørende transport, men
grunnprinsippet om redusert avhengighet av bilen blir like viktig i fremtiden også.
Planleggingen av infrastruktur bør også hensynta behovet for helårsløsninger og robuste systemer som
sikrer bruk under ekstremvær. Noe så enkelt som helårsgater med vintervarme eller resilente overvannssystemer kan gjøre forskjellen på om en eldre person kan klare turen til butikken på egenhånd
eller blir avhengig av hjemmetjenesten. Slik tankegang tar det et steg videre fra å kun gjelde universal
utforming. Aldersvennlig utforming blir på den måten et gjeldende designprinsipp for alt fra Vann- og
Avløpsingeniøren til Landskapsarkitekten. Vi må tenke på slike tilrettelagte omgivelser på samme måte
som vi har tilnærmet oss miljøvennlig utvikling, det bør være et naturlig element i alle fag.
Tilrettelagte omgivelser handler også mye om lokaliseringspolitikk. Om kompakt arealbruk og flere
funksjoner tett på hverandre. På den måten kan sambruk og synergier enklere etableres, for eksempel via sentrale eller lokale velferdsclustere. Gode nærsentrum med riktig mengde av tilbud er viktig.
Dagligdagse behov bør kunne fikses lokalt, mens mulighetene for å forflytte seg til områder med spesialiserte tilbud bør kunne gi en enkel hverdagslogistikk.

Tilpassede tjenester:
Tilpassede tjenester handler mye om tjenester på tvers av offentlig og privat sektor som understøtter
enkelte brukergrupper. Det handler om å utsette eller minkse behovet for assistanse. Fra privat sektor
kan det være snakk om ny velferdsteknologi, integrert hjemme levering, digitale dagligdagse tjenester,
aktivitetstilbud etc.. Fra offentlig side kan det være snakk om tilpassede kollektivløsninger for eldre,
hjemmesykepleie eller beboerhjelp, digital helseoppfølging, lavterskel tilbud etc.
Disse tjenestene bør i størst mulig grad kunne optimaliseres og variere rundt individet. Basis tilbudene
kan være like, men med et stort sortiment av valgmuligheter for å dekke så mange brukergrupper som
mulig. Individuelle behov vil være viktige. Her er det ikke bare snakk om å skape offentlig innovasjon,
men å tilrettelegge for kommersielle muligheter gitt ny økonomi, demografi og teknologi. I likhet med
de andre nøkkel aspektene kreves det også her en ny mentalitet rundt forventningene og mulighetene
slike tilpassede tjenester gir. Dette gjelder særlig blant brukerne.

Hellemyr

Hellemyr er en av kommunens yngste bydeler, med 3917 innbyggere fordelt på 1412 boliger. Bydelen
har de klassiske karakteristikene til et typisk forstedsområde blandt de større byene i Norge. Bebyggelsen og tettheten er forholdsvis lav, og tilpasset terrenget i området. Boligene er stort sett typehus
eller prefabrikerte boliger, med noen innslag av arkitektegnede hus fra forskjellige ti-år. Bydelen ligger
attraktivt plassert med nærhet til både sentrum og marka, og har flere barnehager samt skole, menighet, samfunnshus og idretsslag i bydelen. Selv om bydelen har et kollektivtilbud og en forholdsvis høy
kollektivandel samenlignet med andre bydeler i Kristiansand, står privatbilismen tradisjonelt sterkt i
slike områder, også for Hellemyr. Bydelen er et typisk middelklasse området, med forholdsvis åpnåelige
og gunstige eiendomspriser. I de senere årene har bydelen sett en økning i antall beboere med ikke
vestlig bakgrunn.
Bydelen har et såkalt «områdesenter» som er blitt avviklet for funksjoner utover dagligvarebutikk,
frisør og pizzeria. Butikken har også vært ute av drift en periode, men er nå fungerende. Her planlegges
det også med en utvidelse. Skolen med bibliotek, flerbrukshus og idrettshall utpeker seg som den størtse møteplassen i bydelen, men uten dagligvarebutikk.
Det er blitt bygd enkelte leiligheter ved Solkollen, helt i slutten av kollektivtraseen, og i betydelig avstand både til dagligvarebutikken og skole/flerbrukshus/idrettshall. Både de fragmenter av senterutvikling som finnes, og leilighetsbygging er således lite koordinert. Alt dette, sammen med bydelens
flytteprofil, samt betydelige eldrepotensiale, peker på en bydel og en utvikling som fundamentalt bryter
med ønske om nærsenterutvikling og synergieffekter. Eldre som får behov for boligforenkling har praktisk talt intet tilbud i bydelen.
Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand
til butikk. Rød prikk betyr større leilighetsanlegg uten heis,
grønn prikk betyr med heis.

Demografi og flytteprofil på Hellemyr:
Ser vi på flytteprofilen, utmerker Hellemyr seg med den laveste innen-% blant den flyttende gruppen
over 40 år, særlig gruppene 60-79 år. Eldrepotensialet er stort, og Hellemyr har faktisk det største relative eldrepotensiale i gamle Kristiansand kommune. Dagens boligmiks på Hellemyr er ikke tilpasset
denne potensielle eldrebølgen i bydelen, dersom majoriteten av denne gruppen ønsker å forbli boende
i bydelen. Det er grunnlag for å tro at aldersbalansen vil kunne bli mer sammenlignbar med resten av
Kristiansand dersom det bygges nye boenheter tilpasset den eldre kjøpergruppen.
Befolkningen domineres av barnefamilier, og det er lite innslag av personer over 70 år. Aldersgruppen 80år+ er nærmest fraværende på Hellemyr. Andelen over 67 år skal nærmest tredobles de neste
20 årene, noe som vil kreve en endret boligbalanse og boligstruktur. Dagens boligmasse domineres av
eneboliger og rekkehus. Det er svært få leiligheter/blokk, kun ett treetasjes-anlegg med heis.
En utfordring er at de “sentrale” områdene av Hellemyr, samt bydelen generelt, fremstår som nokså ferdigutviklet. Man står derfor mellom alternativene å la bydelen vokse i areal, eller å transformere strukturen. Sistnevnte er naturlig nok mer gunstig for å styrke attarktiviteten rundt de sentrale områdene av
Hellemyr med tanke på områdeutvikling og de eldre, men naturlig nok også mer konfliktfylt. Det er
usikkert om markedet selv kan være drivkraft bak en slik transformasjon, eller om kommune aktivt må
gå inn for en ønsket og styrt utvikling.

COOP tomten og handel på Hellemyr:
Coop Extra Hellemyr er en moderne og oppdatert butikk for boligfeltet Hellemyr. Lokalene er brutto ca. 1200m2 med ok parkeringsarealer i front og «gågade» i Området bak butikken (tidligere Skomakergada). På 80 – tallet var dette en meget bra plan for boligfeltet med et bilfritt miljø med små
lokaler/butikker som skulle tilby tjenester for nærmiljøet. Hellemyr med sine 3917 innbyggere er et
stort boligområde med forholdvis lange avstander inn til kvaderaturen. Planen for serviceområdet
«Skomakergada» er fortsatt et ønsket mål for et godt bomiljø, men virkeligheten er dessverre blitt en
annen. Befolkningens innkjøpsmønster er påvirket av store kjøpesenter/handelsparker som lokker med
ubegrenset parkeringsmuligheter og et eventyrlig vareutvalg innen alle bransjer. Sørlandsparken som
er utviklet og regulert til Norges største kjøpesenter/handelspark har gjort at nærsenter er vanskelig om
ikke umulig å få til å fungere. Lekkasjen ut av boligfeltene og ut til eksternsenteret Sørlandsenteret har
medført at de gode tanker Kristiansand Kommune hadde for boligområdene rundt byen , er blitt redusert til kun å inneholde en dagligvarebutikk.
Tinnheia, Slettheia , Hellemyr og Hånes har store befolkningsstørrelser, men tilbud ut over dagligvare
er så og si borte. Det er en eller annen frisør eller innflyttet treningsrom i tidligere arealer som var ønsket som servicetjenester lokalt. Lokale møteplasser i form av cafetilbud er igjen på Hånes Senter, ellers
er de nedlagt. Hellemyr har et pizzautsalg, men bygget står i dag for salg.
Coop Extra Hellemyr, hvor lokalene er privateid av Skaiå (normalt så ønsker Coop å eie sine lokaler
selv) er blitt en ok butikk for området. Butikken omsatte i 2019 for 43mill netto og har arealer som
tåler det dobbelte i omsetning. Omsetningsstørrelsen er bra, og skal man sammenligne med andre så
har Meny Rona 103 mill, Mega Dvergsnes 93 mill og Kiwi Hånes 40 mill. Dette viser at Hellemyr har
selv ved et ok butikkbygg en stor lekkasje ut av boligområdet. Hellemyr skiller seg ut i forhold til andre
boligområder i Kristiansand med en ung befolkning og lite andel eldre folk i dag. Kun 13% er over 60
år. Kundemassen er meget mobil og i arbeidsaktiv alder.

Markedsgrunnlag for handel på Hellemyr:
Markedsregnestykket for dagligvarer på Hellemyr er slik: Innbyggere Hellemyr 3917 innbyggere x kr.
36700,- (netto kjøp av dagligvarer pr. innbygger) = kr. 143 mill i totalmarked. Dagens omsetning Coop
Extra Hellemyr netto uten moms er på kr. 43 mill. Dette gir en lekkasje ut av boligområdet på ca. 100
Mnok. Det betyr at Hellemyr kun har en markedsdekning på 30% og en lekkasje ut på hele 70%
Dersom det bygges ny butikk på Hellemyr øst, så vil det kunne være positivt for nedre del og området
rundt skolen, dersom det er fra dette området den største lekkasjen skjer i dag. Ny butikk med 50 mill
i omsetning (behov 800m2+ tilleggsservice/møteplass 200m2). Faren er at dersom ny butikk vil trekke
kunder fra den allerede etablerte butikken, så vil lønnsomheten på Coop Extra Hellemyr svekkes såpass
at det kan være fare for at butikken minskes i areal og i verste fall nedlegges. Dette scenarioet er reelt.
Dersom butikken i dag foretar en spørreundersøkelse blant alle beboerne om hvor de handler når de
ikke handler lokalt, så vil man kunne danne seg et bilde av hvem og hvor som er alternativet til Hellemyr. Spørsmål om hvor folk på Hellemyr ville handle, dersom de fikk 2 alternativer i området, ville også
gi god info om faresignaler for eksisterende butikk.
I dag ser det ut til at de store boligområdene i Kristiansand sliter med å få gode bomiljøer hvor flere
servicetjenester er blitt borte. Det kan være tannlege, legekontor, blomsterutsalg, frisør, cafe/samlingsplass etc. etc. Skal det bli lønnsomhet med tilleggstjenester i de store boligområdene, så må de samlokaliseres rundt et definert nærsentrum og utleieprisene må være betydelig rimeligere enn i sentrum
eller i Sørlandsparken. Dessverre så velger kundene ofte lavpris (70% markedsandel) på bekostning av
nærbutikker med tilleggsfunksjoner som posten, cafe/kaffekro og varekjøring. Lekkasjen er stor fra
Hellemyr, men det er marked for økt handel.

Ulemper med delt butikkløsning/2 filialer på Hellemyr:
Gode butikker i de store boligområdene er like viktige som nærbutikken i bygdene. De har samme
funksjon og skal skape gode og trivelige møteplasser. Dessverre ser vi at flere av lavpriskjedene som
etableres ikke har fokus på annet enn ren dagligvaredrift. Dersom man i reguleringsplanene legger inn
at det er ønskelig med avsatt plass til tilleggstjenester i tilknytning til dagligvarebutikken, så ville kanskje andre butikkprofiler bli etablert. Dette er enklere å få til dersom man fokuserer på ett område.
Øker man antall boenheter tett på eller i direkte tilknytting til handelstilbudet vil naturlig nok dette
også være positivt. Hvis man i tillegg ser for seg at en større andel eldre vil bo tett på dagligvarbutikken
eller nærsenteret, vil disse også ha en sterkere tilknyttning til lokalbutikken enn kvadraturen. Dette
kan dermed styrke attraktiviteten for det lokale handelstilbudet ytterligere, og dermed også muligens
forbedre tjenestetilbudet. Skal man ha en reel sjanse for å skape det minimumstilbudet som bør inngå i
et nærsenter for at det skal kunne deke behovet til forskejllige brukergrupper i forskjellige livsfaser, bør
disse tilbudene samlokaliseres!
Det er også et viktig prinsipp i livsløpsbyen at sosiale areaner, boforhold, tilpassede tjenester og tilrettelagt tilbud underbygger hverandre og skaper synergieffekter. For Hellemyr sin del er mest sansynlig
et slikt tilbud bare realistisk dersom man satser på en butikk kontra to på forskjellige steder. Dagligvarebutikken som institusjon holder i seg selv også en noe uviss i fremtid ettersom handelsvaner, mønster
og teknologi er i stor endring i årene fremover. Hvordan dagligvarebutikken, evt. online shopping ser
ut om 10-20 år vet vi i dag lite om, annet enn at det vil skape endringer. Men det er nærligende å anta
at dagligvarebutikkens verdi kan minske. På motsatt side kan dette skape et større behov for andre
møteplasser og tilbud. Disse har videre størst sjanse for å overleve dersom de allerede er etablert rundt
et nærsenter og kan videreutvikles når trendene endrer seg. Dette støtter videre ideen om å fokusere
insatsen rundt ett nærsenter på Hellemyr, og håpe på at dette kan bidra til å øke “livsløpsstandarden” på
Hellemyr og tilbudet for de eldre.

Fordeler med delt butikkløsning/2 filialer på Hellemyr:
På den andre siden er det naturlig nok også noen mulige fordeler ved å etablere to filialer på Hellemyr.
Enten ved at ny butikk bygges i samspill med en eventuell utvikling av skoletomta/området rundt, eller
legges i bunn av Hellemyr/nedre Hellemyr. Dersom en slik butikk blir en filial eller har et samarbeid
med Coop butikken, kan dette gi noen skalafordeler i forhold til innkjøp, utvalg, logistikk og leveranser. Her har man også mulighet til å rigge butikk nr. 2 såpass liten at det muliggjør søndagshandel, noe
som bare øker i popularitet. Ved hjelp av online shopping, kan også mer spesialiserte varer fra Coop
butikken på øvre Hellemyr, eller andre lager/butikker i Kristiansand, fraktes til filial nr. 2 for avlevering.
Dette blir sånn sett et eksempel på hvordan teknologi kan skape nytt liv i mindre nærbutikker. Føreløse
leveranser, robotifisering, selvbetjening og integrering med e-handel er teknologi som kan styrke nærbutikken og ikke bare være en trussel for driften. Den kan på mange måter gjøre at marginene senkes
og at driften dermed kan bli lønnsom og dermed forsvare en nyetablering.
Som tidligere beskrevet har nedre Hellemyr en høyere og økenede andel av innbyggere med ikke-vestlig
bakgrunn. Disse innbyggerne eller miljøene har som oftest en sterkere tilknytning til lokalmiljøene de
bor i, noe som kan tale for en ekstra butikk på nedre Hellemyr. Som resten av Hellemyr har også denne
delen en forholdsvis liten andel eldre blant innbyggerne, men denne skal som sagt øke betraktelig i
årene fremover. Særlig på lang sikt. På lik linje med innbyggere av ikke-vestlig bakgrunn har også de eldre et sterkere forhold til lokalmiljøene sine. Dette begrunnes mye på med redusert mobilitet, men også
sosial og kulturell tilhørighet dersom man har bodd i et område over lengere tid. Dette kan i så måte
være med på å underbygge en ny butikk eller filial på nedre Hellemyr. Med andre ord, kundegrunnlaget
kan forventes å bli forsterket dersom flere eldre blir boende på nedre Hellemyr, også i samspill med en
økende andel ikke-vestlige innbygere.
I tillegg er det som nevnt anslått en lekkasje fra Hellemyr på ca. 100 millioner kr i året. På en måte
beskriver dette en svært negativ markedssituasjon, på den andre siden et mulig marked. Disse 100
MNok går ikke direkte til en spesifikk konkurrent i Kristiansand, men er et resultatet av et sterkere
handelstilbud andre steder i kommunen, og da særlig kanskje Sørlandsparken og Kvadraturen. Men
disse er på ingen måte avhengig av kundegrunnlaget som Hellemyr medbringer isolert sett. Det betyr at
en ny filial på nedre Hellemyr ikke nødvendigvis vil skape store problemer for andre butikker i kommunen, foruten kanskje eksisterende Coop på øvre Hellemyr. Dersom demografien og befolkningssammensetningen på Hellemyr også endres i favør av en ny butikk, er det godt mulig at en aktør vil
kunne etablere en filial med mål om å ta deler av handelslekkasjen fra Hellemyr. 100MNok er i nærbutikk sammenheng er et svært stort beløp og vil kunne være et attraktivt business case for en aktør
dersom premissene blant befolkningen endres. Så klart, det er unaturlig å tro at en ny filial eller butikk
nr. 2 på Hellemyr vil kunne stoppe hele handelslekasjen, men ettersom lekasjen er såpass stor ligger det
et mulig marked i dette.
Oppsummert er det derfor vanskelig å konkludere om man bør satse på 1 eller 2 filialer på Hellemyr.
Det er helt klart et problem at nedre Hellemyr ikke har en lokalbutikk i gangavstand, og at denne ligger
plassert såpass langt opp på Hellemyr og ikke “på veien” hjem fra byen eller sentrum. Men uavhengig av
hvilken strategi man velger, må disse rendyrkes dersom de skal implementeres. Strategien med 1 filial
setter klare føringer for fokus på øvre Hellemyr og etablering av flere handelstilbud og boliger for eldre
i synergi med dette. Strategien med eltablering av en filial nr. 2 må spille på andre behov og synergier som ikke svekker tilbudet på øvre Hellemyr. Svaret er ikke enkelt, men det bør uansett ikke oppstå
uheldige kompromisser som utvanner hver stragtegi. Det vil derfor kreves videre diskusjoner, markedsanalyser, samarbeid med mulige aktører og medvirkning fra beboerne på både øvre og nedre Hellemyr
for tydeligere å avklare dette spørsmålet.

Scenarioer

Urbact Hasle Oslo, transformasjon til
Livsløpsby med fokus på sambruk.

Hellemyr er et interessant, men og krevende case med tanke på et livsløpssamfunn. Denne type bo-områder er ikke unikt i for landsdelen eller andre deler av Norge, noe som gjør erfaringene fra Hellemyr
og denne piloten interessant for andre tilsvarende områder rundt omkring i Norge. Strukturen og
boligsammensetningen følger mange gode prinsipper, men bærer også preg av en noe utdatert politikk med tanke på moderne samfunnsutvikling og bærekraft. Boligtilbudet er i hovedsak innrettet mot
familier og i mindre grad de eldre. Boligprisene ligger også på et middels nivå, noe som kan være en
utfordring for å skape mye boformer til en attraktiv og konkurransedyktig pris. Prosjektet har derfor
utformet 4 scenarioer for hvordan Hellemyr kan transformeres til å bli bedre tilpasset et livsløpssamfunn eller livsløpsby. Scenarioene går fra lavterskel til radikalt og ambisiøst, og er ment for å stimulere
til nye ideer om hvordan et framtidig Hellemyr kan se ut. Scenarioene er et resultat av en felles idemyldring og Workshop mellom kommunen og Asplan Viak i Kristiansand, med tilhørende befaring på
Hellemyr. Scenarioene er derfor utformet på et meget grovt nivå, men gir allikevel interessante pekepinner på hvordan Hellemyr kan nærme seg et livsløpssamfunn via transformasjon og målrettet bruk
av kommuneplanens arealdel.

Scenario 1, Velferdsteknologi som inkubator:
Dette scenarioet velger den mest passive tilnærmingen med tanke på kommunens arealdel og fysisk
stedsutvikling. Hellemyr er et komplekst sted å utvikle for et større og mer variert tjenestetilbud da
markedet og boligprisene ikke er blant de sterkeste i Kristiansand og boligkjøperne i dagens marked
hovedsakelig ønsker seg eneboliger, rekkehus eller flermansboliger. Disse boformene er også forholdsvis billige å bygge pre-fabrikkert, er ofte uten graving for p-kjellere og er oppnåelig for en relativt stor
markedsandel av befolkningen. Dette kan i så måte undergrave muligheten for å utvikle en annen
type bebyggelse som i større grad er tilpasset en eldre kjøpergruppe. Kristiansand kommune har ingen
utbredt tradisjon med ekspropriasjon av eiendom eller vært en aktiv utbygger på Hellemyr. Dette innebærer en økonomisk risiko som kan være vanskelig å forsvare for kommunen. Å øke deler av området for en vesentlig høyere tetthet, med ønske om å få inn flere leiligheter og mindre boenheter, kan
også være svært konfliktfylt opp mot lokalmiljøet.
Derfor gjør ikke dette scenarioet noen vesentlig endring med gjeldende kommunedelplan. Mindre
bestemmelsesendringer og muligheten for tydeligere å definere hva som skal bygges hvor på Hellemyr
kan vurderes, men dette er i utgangspunktet ikke nok til å forsøke å skape en livsløpsby ut av Hellemyr.
Scenarioet baserer seg derfor på å følge dagens planprinsipper i kommuneplanens arealdel, og satser
heller på å moderne velferdsteknologi, effektivisering av tjenestetilbud og andre smarte løsninger for
å løse dette. Moderne velferdsteknologi som avlaster velferdsstaten og kommunens forpliktelser blir
nøkkelen her. Målet er å skape så mange gode løsninger at selv om majoriteten av boenheter på Hellemyr ikke er tilpasset en eldre brukergruppe, så vil ny teknologi og anvendelsen av disse løse mye av
problemene. Økende antall eldre i befolkningen er et globalt fenomen, og bosetningsmønsteret som vi
ser på Hellemyr eksisterer svært mange steder i verden. Det er derfor mye innsats globalt for å utvikle
velferdsteknologi som løser behovet for tilsyn av eldre i stor grad. Målet er å få så mange til å klare seg
selv i størst mulig grad hjemme, alene. Teknologien kan også utvikles av kommersielle aktører, og det
kommersielle tjenestetilbudet vil mest sannsynlig innrette seg mot dette segmentet da dette er voksende
globalt, også på Hellemyr med tiden.
Hellemyr har grunnlaget for mye av de kvalitetene som er grunn-aspekter for livsløpsbyen: Boforhold,
Sosiale Arenaer, Tilpassede tjenester og Tilrettelagte omgivelser. Hellemyr sine sosiale arenaer som butikken mm, skolen, idretanslegget, marka, barnehagene, kirken/menigheten og lokalbiblioteket kan alle
danne gode sosiale arenaer og videreutvikles uten store inngripen fra kommunen utenom den daglige
driften og utviklingen. Hellemyr har også kollektivdekning med buss, og dette tilbudet vil kunne styrke
seg med førerløse busser/mini-busser på sikt. Dersom moderne velferdsteknologi løser mye av behovet
gjennom tilrettelagte omgivelser og tilpassede tjenester, vil dette kunne hjelpe på boforholdene til de
aldre, uten at nødvendigvis man skaper så mye nye mindre boenheter på Hellemyr.

Scenarioet er derimot svært passivt og meget spekulativt. Man gambler i realiteten på at eksterne aktører, kommersielle krefter eller utviklingen av tjenester og teknologi skal løse samtlige problemer med
eldre knyttet til arealplanleggingen. Fremtidige løsninger og teknologi vil utvilsomt bedre situasjonen
for eldre med behov for assistanse og tilsyn, men det er en høy risiko for at fraværet av en bestemt og
villet arealutvikling ikke kan løse alle fremtidige utfordringer i Livsløpsbyen. Det er derfor naturlig å tro
at dette scenarioet ikke skaper en livsløpsby på Hellemyr dersom det er målet. For å lykkes med det må
innsatsen fra kommunal side økes, som f.eks beskrevet i de andre scenarioene. Dette scenarioet med
velferdsteknologi som inkubator kan allikevel kombineres med økt innsats innenfor arealplanleggingen
og samfunnsutviklingen generelt og på Hellemyr, uavhengig av andre scenarioer.

Scenario 2: Leilighetsbygg i Hellemyrsbakken:
Dette scenarioet går inn for å transformere deler av park-arealet på sør-vest siden av Hellemyrbakken,
på motsatt side av Hellemyr skole, om til boligformål. Bydelen har et underskudd på variasjon i boligtilbudet, særlig når det gjelder tilrettelagte og fleksible leiligheter. Dette scenarioet er sånn sett en mer
aktiv inngripen i arealplanleggingen på Hellemyr, og krever endringer i gjeldende kommuneplan.
Tomtens orientering med tanke på sol og støy fra veien er gunstig for en slik bebyggelse. Dagens park
ligger også vesentlig lavere i terrenget enn tilgrensende eneboliger, slik at ett eller flere leilighetsbygg
i flere etasjer er antagelig mindre konfliktfylt her. En stor fordel er den mulige tilknytningen til Hellemyr skole, lokalbiblioteket, fritidshuset/samfunnshuset, Hellemyrhallen og Macron Arena som viktige
sosiale arenaer. Disse ligger i gåavstand fra tomten og kan inngå i mulige samarbeid om sambruk av
arealene for beboere i leilighetsbyggene. Synergieffektene med disse tilbudene dersom man ser for seg
hybrid-boenheter mellom det private markedet, serviceboliger og omsorgsboliger, har også et vesentlig
potensial. Kommunen er også allerede grunneier av tomten, noe som gjør en planprosess og en tenkt utvikling noe enklere å realisere. Hvorvidt hele eller deler av parken skal utbygges kan diskuteres,
noe avhengig av hva kommunen og markedet mener er et realistisk behov. En utbygging kan også skje
etappevis ettersom tomten i sin helhet er stor og sånn sett kan romme svært mange enheter via en høy
utnyttelse.
Dette scenarioet er i utgangspunktet fokusert rundt å etablere boenheter og å skape en større variasjon i
botilbudet en det nærområdet tilbyr i dag. Det utelukker ikke muligheten for å legge en mindre butikk

i første etasje. I tillegg kan noe kommersielt areal vurderes dersom en aktør finner dette hensiktsmessig, men hovedsakelig ser man for seg boliger. Ulempen med tomtens plassering er gangavstanden til
COOP butikken, særlig for de eldre. Denne ansees å være for lang, slik at eldre uten tilgang på bil må
benytte seg av bussen, som stopper rett utenfor. En risikofaktor ved å etablere en ny butikk i dette scenarioet er selvfølgelig at dette svekker grunnlaget for COOP butikken og driften av denne. Disse fordelene og ulempene må settes opp mot hverandre og krever ytterligere utredninger for å konkludere.
En mulig utbygging av tomten, som vist på skissen under, vil ha et cirka fotavtrykk på 1500 m2. Dette
kan naturlig nok økes ved å bygge punkthus som er en del av gårdsrommet, eller å strekke bebyggelsen
videre mot sør. Men for gjeldende øvelse legger man til grunn 1500 m2 BYA, og kan eksempelvis si
at bebyggelsen går over 4,5 etasjer. Dette ansees som lite sjenerende da tomten ligger lavt i terrenget
rundt eksisterende nabolag. Legger man til grunn en konvalidering fra BRA/BTA på 0.85, får vi drøye
5737m2 BRA bolig i dette prosjektet. Med en snitt størrelse på 75 m2 tilsvarer dette ca. 75 leiligheter.
Dette kan som nevnt minskes eller økes, men øvelsen viser at tomten har et betydelig potensial og vil
bidra svært positivt til å øke boligtilbudet for eldre på Hellemyr.
Parken kan reetableres som et privat/offentlig område, eller veksles mot andre deler av marka rundt
Hellemyr som var avsatt til nye byggefelt. Man ser uansett for seg at det skal fremdeles være en liten
park på tomten, men at denne kan bli mindre ettersom det er svært mye offentlig infrastruktur og
uteoppholdsareal rundt skolen og idrettsbanen som kan benyttes mer effektivt. Behovet ansees derfor å
bli ivaretatt selv om man bygger ut tomten til leiligheter.
Illustrasjon mulig utbygging av Hellemyrbakken

Scenario 3: Utvikle COOP tomten og tilstøtende bebyggelse:
COOP tomten fungerer i praksis som Hellemyr sitt lokale sentrum og er en sentral møteplass i dag.
Butikken operer med ok marginer, men har muligheter for betydelig høyere omsetting gitt Hellemyr
sitt innbyggertall. Mye av butikkens handelsresultat skyldes lekkasje til handelsnæringen i Kristiansand
sentrum og Sørlandsparken. I tillegg til COOP, finnes det take-away pizza, frisør og skjønnhetssalong,
noe kontorvirksomhet samt barnehage og kirke like vest for tomten. Disse funksjonene er med på å
stadfeste akkurat dette området som Hellemyr sitt lokale sentrum, selv om det ligger plassert langt opp
i Hellemyr. Områdets utforming bygde på ideer om å skape en lokalt nær-sentrum med variert tilbud.
Dette har man kun lyktes med i middels grad. Strukturen med Skomagergada og de aktive første etasjene som var tiltenkt her er noe introvert fra gatemiljøet og bevegelsesmønstre, som gjør det vanskelig
for næringer å etablere seg. Området er også definert av store og grå asfalterte flater, og en generelt lite
optimalisert struktur gitt moderne utvikling.
Det at området har såpass store flater med parkering og en forholdsvis lav tetthet, gjør det mulig å se for
seg en transformasjon av dette området. Målet måtte vært å øke antall boenheter betydelig, da særlig
leiligheter eller mindre boenheter. Disse kan være en kombinasjon av offentlige eller private boenheter,
samt hybridløsninger mellom vanlige leiligheter, serviceboliger og omsorgsboliger. Man kan også se for
seg nye boformer som bofelleskap eller deleier løsninger. Hovedpoenget ville uansett vært å styrke akkurat dette området som et nærsenter, med et styrket tjenestetilbud og helt ny utforming. Eksakt form
på forslaget vil naturlig nok kreve vesentlig mer arbeid å stadfeste, men det bør være et hovedprinsipp
og bygge høyere tett mot Breimyrveien, uten en stor grad av overflateparkering. 1 etasjene kan fungere
som en sokkel med matbutikk og andre tilbud, samt parkering inn mot skråningen, med uteoppholdsareal oppå sokkelen. En ny bebyggelse kunne eksempelvis her vært en kombinasjon av lameller og
punkthus, og strukket seg mellom 4-5 etasjer. Dette vil være lite sjenerende mot villabebyggelsen mot
sør da disse ligger vesentlig høyere i terrenget. Et slik grep er grovt skissert på illustrasjonsplanen under.
Området vil med en slik bebyggelse da muligens kunne romme en sokkel på mellom 7 500 – 8 500 m2
BYA. Denne sokkelen vil fungere som en høy første etasje med utadvendt virksomhet som butikken,
frisør, mulig kafe, noe næringslokaler, takeaway/bevertning og andre mulige kommersielle formål mot
Breimyrveien og Bydalsveien. Dette for å skape et mest mulig definert gatemiljø hvor alle funksjoner
ligger samlet og styrker hverandre. Her kan det også være fellesarealer for beboere, sykkelparkering/
verksted/hobbyrom og oppganger for leilighetene for å i størst mulig grad aktivisere fasaden mot veien.
Buss-stoppet bevares, men kan modifiseres for å gi en bedre tilknytting til den nye bebyggelsen, da
kanskje også med et lite torg i tilknytning for å styrke tomten som en møteplass for Hellemyr. Resterende deler av sokkelen vil brukes til parkering for beboere og for besøkende/handlende, samt annen
teknisk infrastruktur og lagring som ikke er avhengig av dagslys. I etasjene over næringsarealene,
sokkelen og 1. etasjene vil det i hovedsak ligge boenheter. Regner man med 3,5-4 etasjer med boliger,
og et fotavtrykk/BTA på ca. 2 500 – 3 000 m2, vil dette kunne romme mellom 7 400 – 10 200 m2 BRA
boliger gitt en konverteringsgrad på 0,85 mellom BRA/BTA. Med en snitt leilighetsstørrelse på 75 m2,
kan dette forslaget derfor romme mellom ca. 95 – 135 boenheter.
Dette alternativet er selvsagt et høyt anslag og bygger på en utvikling av tomten som er svært tett
sammenlignet med dagens bruk, men ansees allikevel som gjennomførbar og teknisk mulig. Fordelen
med å øke antall boenheter drastisk så nærme det kommersielle tilbudet, og da særlig matbutikken,
på Hellemyr er at dette mest sannsynlig vil få en boost. Når man ser for seg at en stor andel av disse
nye boenhetene vil okkuperes av eldre som verdsetter kort gangbar avstand til dagligdagse behov, øker
dette videre sannsynligheten for at det kommersielle tilbudet rundt lokalsenteret på Hellemyr vil kunne
styrkes som en del av en slik utvikling.

I tillegg så ligger det kirke og barnehage innenfor området. Disse kan også inngå i et fellesprosjekt hvor
sambruk og synergi, samt optimalisering av bruk kan økes som følge av en helt ny boligstruktur på
tomten. Summen av dette, også med tanke på at tomten allerede fungerer som et nærsenter i dag, gjør
området attraktivt med tanke på en utvikling som kan være med å løfte Hellemyr i et livsløpsperspektiv.
Med et styrket lokaltilbud, en enda tydeligere definert møteplass, nye og tilpassede boenheter for eldre,
kollektivtransport i direkte nærhet samt andre funksjoner som kan være positivt for å underbygge
hverandre og aktivisere Hellemyr, mener vi at tomten er et realistisk case som bør vurderes for transformasjon. Et slik prosjekt vil gjøre Hellemyr bedre rustet for den kommende eldrebølgen og etablere et
sterkere tilbud som tar innover seg forskjellige behov gjennom forskjellige livsfaser. Hvorvidt hele eller
deler av tomten skal utvikles må selvsagt vurderes, med det ligger et sterkt potensiale for å bedre situasjonen på Hellemyr med dette scenarioet.

Illustrasjon mulig transformasjon av COOP tomten

Scenario 4: Utvikling av Hellemyr Skole
Det siste scenarioet ser for seg å flytte lokal senteret ned til Hellemyr skole. Dette kan også sees i sammenheng med scenario 2: Leilighetsbygg i Hellemyrbakken. Scenario 4 er det mest radikale forslaget og
krever en enorm transformasjon.
Ideen bygger på å rive Hellemyr skole for å bygge opp en ny og mer arealeffektiv skole, da dagens skole
har en stor utstrekning på tomten som kan optimaliseres. En ny skole kan derfor frigjøre mye areal som
kan brukes til å bygge opp et nytt lokalsentrum, med skole og idretannlegg i direkte nærhet. Dette kan
gi store synergieffekter med sambruk av offentlig infrastruktur, særlig dersom deler av de nye boenhetene utformes som omsorgsboliger, service boliger eller boliger for seniorer. Her kan det bygges butikk,
cafe, nytt samfunnshus, bibliotek, postkontor, frisør, helsehus, barnehage, leiligheter, omsorgsenheter
og andre kommersielle og ikke kommersielle formål. På den måten samler man de viktigste sosiale arenaene og møteplassene for Hellemyr på en lokasjon, som også er nærmere det geografiske midtpunktet
av Hellemyr og ikke så langt opp som COOP tomten. Ideen med å bygge et stort antall leiligheter rett
i nærheten av det daglige kommersielle behovet for innbyggerne er det samme som i scenario 3, på
COOP tomten. Forskjellen er at man her i tillegg har evnen til å knytte dette opp mot den offentlige
infrastrukturen med skolen, idretten, barnehagen og samfunnshuset/biblioteket. Dette gir sånn sett et
mer helhetlig tilbud en hva COOP tomten kan tilbyd, og vil i tillegg antagelig genere en større folkestrøm og høyere aktivitet gjennom dette lokalsenteret. Tomten har også kollektivdekning rett utenfor,
men ligger nærmere sentrum en COOP tomten. Dette vil forhåpentligvis fange en større del av nedre
Hellemyrs befolkning, samt det gir muligheten for å kombinere henting og handling for de mange
barnefamiliene på Hellemyr. En ytterligere fordel med dette området er at kommunen hovedsakelig er
grunneier og har derfor evnen til å styre en ønsket utvikling.
Illustrasjon, mulig utbygging av både Hellemyrbakken og Skoletomta.

Ulempen med dette scenarioet er omfanget av tiltaket. Ja, kommunen er grunneier, men funksjonene
på tomten/området ligger under flere forskjellige kommunale etater. Skolen og barnehagen er ikke
planlagt erstattet eller ombygd, og logistikken rundt en utvikling av tomten er krevende. Det er også
svært usikkert om en utbygging her vil undergrave scenario 3 eller muligheten for å bevare 2 lokale
nær-senter på Hellemyr. Selv med vesentlig flere boenheter, vil det mest sannsynlig være fordelaktig
med ett lokalsenter og et styrket og variert tilbud på en og samme lokasjon på Hellemyr. Sånn sett er
dette scenarioet krevende med tanke på COOP tomten og dens funksjon på Hellemyr i dag. Det er også
usikkert om en såpass «urban» utvikling av denne tomten vil gå på tvers av generelle føringer i Kristiansand om først og fremst og utvikle Kvadraturen og andre mer sentrale områder i Kristiansand for
denne type bebyggelse og typologier. I tillegg kommer usikkerheten rundt etterspørselen og markedsrealismen bak en slik utvikling.
Scenarioet er derimot spennende fordi det ville krevd et tverrfaglig samarbeid på tvers av flere kommunale etater og samordning av de respektive budsjettene. Velferds-, omsorgs-, utdannings-, idretts-,
nærings, plan- og eiendomsetater ville måtte blitt involvert i en utvikling av tomten. I tillegg kommer
mulig samarbeid med kommersielle og private utviklere. Det er nettopp dette som gjør caset svært
spennende i forhold til livsløpsbyen og konseptene bak, men samtidig krevende og ambisiøst. En så
stor transformasjon og utvikling av et offentlig og privat tjenestetilbud tilpasset flere livsfaser er utprøvd
i liten grad i Norge, og sjeldent på en såpass rural lokasjon. Det gjør det derfor vanskelig å dra erfaringer fra andre prosjekter, selv om ideen og konseptet virker lovende på papiret. Men på en annen side
kunne et slikt prosjekt mest sannsynlig bidratt svært positivt for å heve livsløpsstandarden for Hellemyr.

Inspirasjon, boligprosjekt fra Arendal av Asplan Viak. Referanse for mulig typologier i landskapet/
terrenget dersom man transformerer Skoletomta.

Alternativer i kommuneplanens arealdel

Kaldnes Vest Tønsberg, fra industri
til Livsløpsby.

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel
Livsløpsbyen – føringer for arealdelen:
Prinsippene for utvikling av en livsløpsby gir noen klare føringer til hvordan arealene disponeres og
lokalisering av de ulike arealbruksfunksjonene. På et overordnet strategisk plannivå – slik som kommuneplanens arealdel vil følgende forhold være viktig å vurdere:
•
•
•
•

Utvikling av steder/knutepunkt med god kollektivdekning og et mangfold av servicetilbud.
Utvikling av et differensiert boligtilbud med livsløpsstandard i gangavstand (500 m) fra 		
knutepunktet/servicetilbudet.
Unngå ytterligere spredning av byggesonen.
Unngå ytterligere separering av funksjoner (funksjonsfordeling).

Hellemyr er en av kommunens yngste bydeler, med 3917 innbyggere fordelt på 1412 boliger.
Bydelen har et såkalt «områdesenter» som er blitt avviklet for funksjoner utover dagligvarebutikk.
Dagligvarebutikken har vært ute av drift en periode, men er nå utvidet og gjenåpnet. Skolen med bibliotek, flerbrukshus og idrettshall er ikke samlokalisert med «områdesenteret» og butikken, men ligger
ca. 1 km mot vest.
Utfordringene knyttet til utvikling av Hellemyr mot standarden for Livsløpsbyen er at fellesfunksjonene
er lokalisert til to ulike steder utenfor gangavstand til hverandre, og at større områder med høy befolkningstetthet er lokalisert utenfor gangavstand til «områdesenteret» - se kartillustrasjonene på neste side.
Plangrep – forslag:
Vi foreslår at det ved rullering av kommuneplanen tas to plangrep for å bidra til å skape en bedre
livsløpsstandard på Hellemyr:
1.
2.

Stoppe og reversere ytterligere spredning av byggesonen vekk fra «områdesenteret».
Legge til rette for flere boliger og større servicetilbud i «områdesenteret».

I tillegg til dette viser vi for «områdesenteret» 3 ulike løsningsforslag og bruk av Plan og bygningsloven:
a)
Båndlegging for områderegulering - bestemmelser som åpner for flere funksjoner og høyere
arealutnyttelse.
b)
Generelt byggeformål – åpner for alle underformål og med bestemmelser som åpner for høyere
arealutnyttelse – generelt krav om detaljregulering.
c)
Kombinert byggeformål – åpner for nærmere definerte underformål og med bestemmelser som
åpner for høyere arealutnyttelse – generelt krav om detaljreguleringsplan.
Gjeldende kommuneplan – arealdel 2011 - 2022:
For Hellemyr er det meste av arealet avsatt med formålet bebyggelse og anlegg – generelt. Det er bestemmelser med krav om reguleringsplan før utbygging. Formålet inkluderer eksisterende og framtidig
boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur (service og fellesfunksjoner). Det er også tillatt med nærbutikk. Arealbehov og lokalisering av ulike funksjoner skal avklares i reguleringsplan. Det lokale «områdesenteret» er avsatt med arealformålet bebyggelse og anlegg - sentrumsformål. Det er bestemmelser
om at i områdesentrene skal første etasje i bygg forbeholdes publikumsrettet virksomhet. Ny bebyggelse
skal tilpasses og dimensjoneres til senterets funksjon. Det er tillatt med både forretninger, offentlige
tjenester og boliger. Fordelingen og arealbehov avklares i reguleringsplan. Gjeldende plan legger opp
til funksjonsblanding i sentrumsområdet, men problemet er at mulig utbyggingsvolum ikke er definert
tydelig og at kravet om tilpasning til senterets funksjon kanskje virker dempende på utviklingen.

Gjeldende bestemmelser for området:
§ 7. Funksjonskrav og utbyggingsvolum (pbl § 11-9 nr. 5)
a. Universell utforming
Minst 70 % av nye boenheter skal være universelt utformet, ved at alle hovedfunksjoner skal ligge på
inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.
§ 12. Bebyggelse og anlegg (pbl § 11-9 nr. 5 og 7)
a. Bebyggelse og anlegg - generelt
Arealer avsatt til bebyggelse og anlegg, jf. pbl 11-7 nr. 1, inkluderer eksisterende og fremtidig boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur som tjenesteyting, nærbutikk, mindre næringsbygg, grønnstruktur, idrettsanlegg, friområder, veier og tekniske anlegg. Behov for og lokalisering av arealer til offentlig
og privat tjenesteyting samt grønnstruktur og lek avklares i reguleringsplan.
c. Bebyggelse og anlegg – sentrumsformål:
Arealer avsatt til sentrumsformål inkluderer konsentrert, bymessig bebyggelse med formålene næringsbebyggelse, forretninger, offentlig og privat tjenesteyting og boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur, herunder grønnstruktur og arealer for lek. Behov for lokalisering og utforming av arealer til
formålene avklares i reguleringsplan. Ny bebyggelse skal tilpasses og dimensjoneres til senterets funksjon. I områdesentrene, skal første etasje i bygg forbeholdes publikumsrettet virksomhet.
i. Bebyggelse og anlegg kombinert formål:
BA3 på Hellemyr skal brukes til kombinert formål bolig/tjenesteyting.

Gjeldende reguleringsplan:
Reguleringsplanen for Vestheiene senter G2 er datert 23.10.1985. Under følger et kort sammendrag av
de viktigste punktne og føringene i gjeldende reguleringsplan for området.
Reguleringsbestemmelsene begrenser byggehøyden til 2 etasjer og det er krav om saltak. I byggeområde for forretning er det også tillatt med kontor og mindre verksteder o.l. Boliger kan innredes etter
samtykke fra bygningsrådet (krav om bebyggelsesplan). I byggeområde for kombinasjonsformål bolig/
næring er det tillatt med forretning, kontor samt boliger. I tillegg kan det innredes for mindre verksteder e.l. dersom det ikke medfører vesentlig ulempe for omgivelsene. I byggeområde for offentlige formål
kan det oppføres grendehus, eldresenter e.l. Utnyttingsgraden for de ulike byggeområdene er oppgitt i
plankartet (U=0,5 – 0,4). Definisjon i Byggeforskrift 1985: Utnyttingsgrad = forholdet mellom brutto
golvareal i bebyggelse og brutto grunnareal inklusive halvparten av tilstøtende veg, bane, plass, park,
vann eller elv, maksimalt 10,0 m.

Forslag til endring av kommuneplanens arealdel for Hellemyr:
Kort vurdering av gjeldende plansituasjon:
Gjeldende kommuneplan legger opp til funksjonsblanding i sentrumsområdet, men problemet er at
mulig utbyggingsvolum ikke er definert tydelig og at kravet om tilpasning til senterets funksjon kanskje
virker dempende på utviklingen. Et annet problem er at arealet avsatt til sentrumsformål er ganske lite.
Fordelingen av arealbehov skal avklares i reguleringsplan.
I gjeldende reguleringsplan er det avsatt 5,1 daa til forretning/service-senter og 6,4 daa til kombinasjonsformål bolig/forretning. Det legges opp en lav arealutnyttelse med maks 2 etasjer og en utnyttingsgrad på 0,5 – 0,4. Planen gir rom for funksjonsblanding men problemet er at det er lav arealutnyttelse
og ikke mulig å bygge i høyden (blokkbebyggelse).
I og med at området er ferdig regulert og utbygd, vil utfordringen ved revisjon av kommuneplanens arealdel være å legge rammer for transformasjon med krav om å opprettholde fleksibiliteten i arealbruken
(funksjonsblandingen) og samtidig gi rom for å øke arealutnyttelsen - slik at det kan bygges flere servicefunksjoner og boliger innen gangavstand. For å få til dette foreslås det to plangrep.

Plangrep 1. Stoppe og reversere ytterligere spredning av byggesonen vekk fra
«områdesenteret»:
Dette plangrepet representerer det overordnede strategien for å «fryse» dagens byggesone for å unngå
at ny byggeaktivitet og investeringer kanaliseres bort fra kjerneområdet hvor en på sikt kan få til leiligheter i gangavstand til daglige gjøremål. kan kombinere med alle variantene for løsninger knyttet til
«områdesenteret». Det er ikke behov for å endre gjeldende bestemmelser - bortsett fra å fjerne henvisningen til BA3 på Hellemyr.

Plangrep 2. Legge til rette for flere boliger og større servicetilbud i
«områdesenteret» med 3 underalternativer: A, B & C:
Alternativ a: Båndlegging for områderegulering
Ettersom området er ferdig regulert og utbygd, er dette plangrepet for områdesenteret det mest aktuelle. Det gir kommunen muligheter til å utarbeide en områdereguleringsplan som gir rammer for en
transformasjon av dagens sentrumsområde med tilgrensende areal.
Det kan gis bestemmelser etter pbl § 11-9, 5) om utbyggingsvolum og funksjonskrav som sikrer en
høy utnyttelsesgrad og at det blir en god funksjonsblanding som muliggjør bygging av leiligheter med
gangavstand til daglige gjøremål.
Økt arealutnyttelse kan også gi private utbyggere et incitament til oppkjøp av eiendommer som legger
til rette for en transformasjon på sikt. I områdereguleringen kan det gis bestemmelser utbyggingsvolum
og uteareal. Under forutsetning av at forholdet til transportnett og annet lovverk er ivaretatt – kan en gå
rett til utbyggingstiltak uten at det kreves ytterligere detaljreguleringsplan, jf. pbl § 11-10, 1).
Utbyggingsvolum samt omfang av servicefunksjoner samt fellesareal som torg og møteplasser, bør
avklares gjennom planprosessen.
De vesentligste elementene som bør fastsettes i en områderegulering er helhetlige grep for teknisk og
sosial infrastruktur, offentlig gate og byromsstruktur, bebyggelsens formål, bebyggelsesstruktur, volum
og høyde. Detaljeringsgraden vil avhenge av hvor avklart situasjonen er, og hvor nært forestående eventuelle byggeprosjekter kan være. Uavklarte rammebetingelser og usikre tidshorisonter fordrer en grov/
robust områderegulering, der først og fremst offentlig infrastruktur fastlegges. I motsatt fall, dersom
planen er tilstrekkelig avklart, kan krav om detaljregulering frafalles enten for hele planområdet eller
for delområder slik at man kan gå rett på byggesaksbehandlingen etterpå.
Retningslinje: For utviklingsområder uten kollektivknutepunkt bør det være en samlet områdeutnyttelse på 100 prosent.

Forslag til bestemmelser for alternativ A, “Båndlegging for områderegulering”:
Utviklingsområder og transformasjonsområder (jf. pbl § 11-9 nr.5)
I utviklingsområder angitt på plankart skal følgende sikres gjennom felles planlegging:
1)
Avsetting av nødvendig areal til teknisk, sosial (skole, barnehage, sykehjem mv.), blågrønn og
kulturell infrastruktur.
2)
Bymessig utforming av området, gjennom høy tetthet og arkitektonisk kvalitet, variert areal
bruk, utadrettede funksjoner i 1. etasje i sentrale gater/byrom og gode solfylte byrom.
3)
God tilgjengelighet, med prioritering av gang- og sykkeltrafikk. Sammenhengende gate- og
byromsstruktur skal sikres.
4)
Vei- og gatesystemet skal prioritere lokalsamfunnet fremfor gjennomgangstrafikk.
5)
Tilfredsstillende skjerming mot støy- og luftforurensning gjennom lokalisering og utforming av
bebyggelse skal inngå.

Alternativ b: Generelt byggeformål – åpner for alle underformål:
Dette er samme arealformål som mestepartene av Hellemyr er lagt ut til i gjeldende kommuneplan.
Eneste forskjellen er at skillet mellom sentrumsformål og de tilstøtende boligområdene viskes ut.
Denne løsningen betinger nye bestemmelser for dette arealet som åpner for et større utbyggingsvolum.
Gjeldende bestemmelser kan videreføres; boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur som tjenesteyting, nærbutikk, mindre næringsbygg, grønnstruktur, idrettsanlegg, friområder, veier og tekniske anlegg. Behov for og lokalisering av arealer til offentlig og privat tjenesteyting samt grønnstruktur og lek
avklares i reguleringsplan.

Alternativ c: Kombinert byggeformål – åpner for nærmere definerte underformål:
Dette alternativet skiller seg fra alternativ b) ved at en kan tydeliggjøre hvilke underformål en vil tillate
– følgende underformål kan være aktuelle: boligbebyggelse, sentrumsformål, forretninger, bebyggelse
for offentlig eller privat tjenesteyting, næringsbebyggelse, uteoppholdsarealer.
Bestemmelsene kan være tilsvarende som for alternativ b).

Hjemmelsgrunnlag i plan- og bygningsloven:
Under følger noen punkter i plan- og bygningsloven knyttet til bruk av plankart og bestemmelser som
vi mener kan vre av interesse dersom man ønsker å oppnå en transformasjon på Hellemyr mot en
livsløpsby.

Plankart:
§ 11-7. Arealformål i kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise arealformål som er angitt i nr. 1 til 6. Hovedformålene kan etter behov inndeles i angitte underformål.
Arealformålet skal derfor gå under kategorien:
1.
Bebyggelse og anlegg.
Underformål kan være en kombinasjon av funksjonene nevnt under eller andre formål:
Boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig
eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg,
andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder etc.
§ 11-8.Hensynssoner
Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i andre ledd bokstav a til f, kan markeres i
arealdelen som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Det kan angis flere soner
for samme areal. Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og retningslinjer som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å ivareta det hensynet
sonen viser.
d)
Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover,
eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet.
Båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover er tidsbegrenset til fire
år, men kan etter søknad til departementet forlenges med fire år.

Bestemmelser
§ 11-9. Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel
Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel om:
1)
Krav om reguleringsplan for visse arealer eller for visse tiltak, herunder at det skal foreligge
områderegulering før detaljregulering kan vedtas,
5)
Byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, herunder om universell utforming, leke-,
ute- og oppholdsplasser, skilt og reklame, parkering, frikjøp av parkeringsplasser etter § 28-7 og
utnytting av boligmassen etter § 31-6,
8)
Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid, herunder bestemmelser om
miljøoppfølging og -overvåking.
§ 11-10. Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4
Til bl.a. arealformålet bebyggelse og anlegg kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser om:
1)
At mindre utbyggingstiltak ikke krever ytterligere plan dersom det er gitt bestemmelser om
utbyggingsvolum og uteareal, og forholdet til transportnett og annet lovverk er ivaretatt,
2)
Fysisk utforming av anlegg,
3)
Hvilke arealer som skal være til offentlige formål, fellesareal, eller private.

Oppsummering
Bodø Havnefront, transformasjon med fokus på
boliger for mennesker i alle livsfaser.

Å transformere Hellemyr til en livsløpsby er ingen «quick fix». Det er mye som fungerer forholdsvis bra
i bydelen i dag, men man ser også at med en økende andel eldre i framtiden ville en annen boligmiks og
planlegging av området vært gunstig. Det er en «konflikt» ved at bydelen ligger såpass nærme Kristiansand sentrum, men samtidig såpass langt unna slik at daglige gjøremål burde kunne tilbys innenfor
bydelen for enkelte brukergrupper. Handelslekkasjen er stor, og tilbudet er derfor begrenset. Det er
uheldig at bydelen har 2 definerte møteplasser/«senter» som ikke er samlokalisert. Dette skaper videre
et spørsmål om å prioritere. Her spiller også kommunens evne og vilje inn, samt realisme i forhold til
hva markedet mener er gjennomførbart. Problemet er videre at hva markedet etterspør i dag, er ikke
nødvendigvis hva markedet trenger i morgen. Livsløpsbyen vil på denne måten ikke nødvendigvis
oppstå av seg selv, men blir avhengig av fremoverlente kommuner, kunder og utbyggere. Hvorvidt disse
utbyggerne eller kundene finnes, eller om kommunen selv ønsker å ta styringen som utbygger er uvisst.
Men kommuneplanens samfunnsdel og arealdel bør i hvert fall ha prinsippene forankret og muliggjøre
en slik transformasjon eller utvikling hvis aktørene melder seg.
Hvorvidt Hellemyr bør være et prioritert lokalsentrum tar ikke denne piloten stilling til. For dette
kreves det et mer inngående analysearbeid som definerer hvor kommunen burde satse. Klart i en ideel
situasjon hadde samtlige bydeler i Kristiansand, og andre norske byer, hatt livsløpsstandarder. Hvorvidt dette er realistisk med en endret norsk fremtidig økonomi er og usikkert. Men det blir nødvendig
å få mest mulig velferd, eller passiv velferd, for hver krone det offentlige systemet bruker, eller hvordan
kommunene styrer private investeringer. Livsløpsbyens viktigste aspekter: Boforhold, tilrettelagte omgivelser, sosiale arenaer og tilpassede tjenester er alle aspekter hvor kommune har makt og inngripen i
utformingen av disse. Klarer man å skape en god miks av disse, hvor synergieffekter skaper mest mulig
passiv velferd samt egenmestring og selvrealisering for alle individer, har man kommet langt på vei.
For å få til dette vil det kreves nye tanker rundt hvordan man bruker samfunnsdelen og arealdelen som
verktøy.
For å gjøre dette kreves det mest av alt en ny mentalitet til bruken av plan og byggningsloven, samt nye
og innovative arkitektur løsninger. Et hovedproblem er ofte at plandokumentene og bestemmelsene er
for spesifikke og lite fleksible. Plan og byggningsloven er i utformet for å ha en stor grad av fleksibilitet,
men brukes ofte for rigid. Er annet problem er når bestemmelsene blir for generelle, og kommunen i etterkant har vanskelig å stoppe en utvikling reguleringsplanen tillater, men som var utenfor intensjonene
ved vedtaket av planen. Balansen her blir svært viktig for å få til livsløpsbyer. Ønskene må ofte orietnere
seg etter markedsrealismen dersom man ikke selv øsnker å investere, men planene kan ofte skape et
marked ved endret arealbruk. På denne måten kan kommune også bli driver av en utvikling uten selv
å investere, men ofte med et visst konfliktspotensiale mot eksisterende lokalmiljøer. Veiledene planer
(VPOR) og utbyggingsavtaler er også verktøy som bør kunne brukes i større grad i fremtiden. Denne
piloten brukes derfor “Case Hellemyr” som læring og peker på muligheter man kan utforske videre.
Det er ingen definitiv fasit. Livsløpsbyen er en FOU, der svaret ikke nødvendigvis er gitt ved slutten av
FOUen. Arbeidet med FOUen og denne piloten skaper allikevel nyttige erfaringer for Asplan Viak og
Kristiansand Kommune. Erfaringer som kan bli verdifulle i det videre arbeidet med å skape fremtidens
livsløpsbyer og bedre samfunnsutvikling.
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