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Dialektikk betyr samtale. I denne sammenheng mener vi med dialektisk en «samtale» mellom tre
elementer: 1) et senter, 2) nærhet til dem som trenger å ha det nært og 3) nærhet til boligtyper som
erfaringsmessig bebos av eldre eller personer med redusert mobilitet.
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Forord
Denne rapport er et resultat av bearbeiding av data over lengre tid, samt opptatthet av den
desentrale byutviklings plass i hele omsorgsbildet. Behovene ute i bydelene har lenge
kommet i skyggen av fokus på leilighetsbygging i sentrale strøk. Det legges vekt på forholdet

4

mellom språk/begreper og byutvikling. Likeledes vekt på typologisering av senter-funksjoner i
stedet for typologisering av sentre. Et sentralt metodisk grep er fremskrivninger av
befolkningen på lavt geografisk nivå – for å vise eldrepotensialet.
Rapporten er satt i pennen av rådgiver plan og analyse Per Gunnar Uberg ved daværende
By- og samfunnsenheten, - nå Strategi-enheten. Det har vært kontinuerlig innspill fra og
samarbeid med arbeidsgruppen.
Arbeidet ble sluttført av prosjektleder Per Gunnar Uberg.
Rådgiver ved By- og samfunnsenheten Michael Froentjes takkes for arbeidet med bydels- og
bygdevise kart. Konsulent Roy Michaelsen fra statens Merkur-program takkes for verdifull
rådgivning vedr. butikkanalyse.
Kristiansand 16. desember 2020
Per Gunnar Uberg

Sammendrag
Rapporten utgangspunkt er utfordringene den kommende eldrebølgen utgjør for samfunnet.
Vi ser på SSB’s hovedprognose frem til 2040, men vi har også laget vår egen prognose frem
til 2051. Begge prognosene viser en markert økning av eldre fra litt utpå 2020-tallet. I slutten
av prognoseperioden tyder tallene på en viss utflating. Historisk og forventet netto innflytting
av middelaldrende sørger for at «baksiden» av eldrebølgen fylles opp og maskeres, og
avløses av vedvarende høyt antall eldre.
Rapportens hovedanliggende er hvordan god byutvikling er et viktig element i det totale
omsorgsbildet. I tillegg til tradisjonelle tiltak som hjemmetjenester, sykehjem, rehabilitering
etc, kan vi skille mellom holdningsarbeid og opplysningsarbeid på den ikke-materielle siden,
og ulike materielle tiltak, på den annen. Egenskaper ved boligen, adkomst etc. er et
eksempel på materielle tiltak. Velferdsteknologi er et tiltaksfelt i utvikling. Moderne
leilighetsanlegg med fellestilbud finnes i mange varianter, og supplerer det materielle
tiltaksfeltet.
Men i tillegg til alle disse tiltakstypene søker rapporten å begrunne og posisjonsbestemme
desentral byutvikling som et til dels underfokusert, men like fullt viktig tiltak for å optimalisere
den enkeltes egenomsorg, nærområdekontinuitet (intern boligkarriere) og sosiale deltagelse.
Målet er at den enkelte kan bo trygt hjemme lengst mulig.
Nærsenter-funksjonen er et av rapportens kjernebegreper. Begrepet er strengere en «femminutters-byen» ved at «det daglige brød» ikke bare finnes nært, men tilbys de som trenger
å ha det nært. Det blir da ikke bare viktig å etablere nærsenter-funksjonen, men like mye å
utvikle senterets tilstøtende areal med boliger som erfaringsmessig sluser inn mennesker
med begrenset mobilitet. Begrepet får således et dialektisk innhold. I tillegg til et terapeutisk
og et forebyggende element.
Kommunens rolle drøftes. Vi argumenterer for at konsekvent planlegging er mulig og
nødvendig for å møte eldrebølgens utfordringer, som i store deler kommer til å bli desentral.
Arealdisponering, valg av boligtyper, utvikling av nærsenter-funksjoner er vesentlige
elementer.
Rapporten er del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med kommuneplanens arealdel, som
vi mener bør justeres på vesentlige punkter. Mer konkret peker rapporten på at
kommuneplanen – både den siste 2020-2030 og den foregående - opererer med en statisk
senterstruktur overfor en kommune i stadig utvikling. Vi viser konkrete eksempler på hvordan
dette har medført vesentlige mangler i befolkningens tilbud. Dessuten peker vi på at
kommunikativ planlegging krever felles og uttømmende begrepsbruk i dialog med
befolkningen.

5

I tillegg argumenterer vi for at kommuneplanens fokus på senter-typer (typologisering), bør
erstattes med en analyse av ulike senter-funksjoner. Det blir da enklere å identifisere det
enkeltes senters funksjonelle anatomi, og utfra summen av funksjoner – eksisterende og
forventede – dimensjonere servicetilbud og -sammensetning, arealbehov etc.
I samarbeid med det statlige Merkur-programmet og dets lokale representant gir rapporten
en oppdatert analyse av forutsetninger for butikkdrift utfra sentrale nøkkeltall, herunder
kundegrunnlag, muligheter for tilleggsfunksjoner som post, vareombringing, info-sentral,
mulig samarbeid mellom vareombringing-omsorgstjeneste etc.
I statistikk-delen gir vi en del relevant statistikk for den enkelte bygd/bydel, samt drøfter
eksisterende tilbud og utfordringer.

Bakgrunn, mandat og målsetting
Initiativet til arbeidet startet allerede da PGU startet bydelsvise analyser av flyttedata, utfra
en antagelse av at enkelte bydeler hadde stor utflytting av barnefamilier og enkelte bydeler
svært begrenset bolig- og servicetilbud til eldre, og dermed var lite i stand til å holde på sine
egne utflyttere, både de aller yngste og de eldre aldersgruppene.
Ved forberedelsene til siste revisjon av kommuneplanen ble det tatt inn et avsnitt om
eldrebølge og byutvikling, og nærsenter-begrepet ble definert og tatt inn i planen. Men
nærsenterbegrepet ble ikke integrert i den statiske senterstrukturen for øvrig (se
kommuneplan 2011-2022, side 56).
Gjeldende plan «Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030» opererer med begrepet
«lokalsenter» med fokus på «det daglige». Denne rapports nærsenter-begrep er strengere
mht. bebyggelse i tilknytning til senteret, og målgruppenes særlige behov, jfr. Def. på side 18
og innledningsvis i tittelen m/fotnote.
Etter en del intern drøfting omkring disse problemstillingene, kom det frem at en trengte en
mer formell forankring i organisasjonen.

Mandat
Arbeidet tar utgangspunkt i «eldrebølgen». Hvordan ivareta deres boligbehov og behov
for servicetilbud nær bosted? Rapporten skal inneholde bydelsvise analyser som viser
servicetilbud, boligsammensetning og demografi og vurdere behov for utvidet
servicetilbud i områdene.»
Siden tilføyde teknisk ledermøte: Utredningen er ikke en plansak, men en analyse som ser
på behov og muligheter i et 20 års perspektiv
Målsetting:
Utfra dette kan vi formulere følgende målsetting med arbeidet:
Delmål: lage en kort og effektiv rapport som innspill til kommuneplanen for nye Kristiansand,
og til bruk i den løpende kommunale byutvikling og planlegging.
Effektmål: skape god byutvikling som legger til rette for egenomsorg, aktivisering
møteplasser og sosial puls for eldre, og nærtilbud for hele befolkningen.
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Statlige føringer
I regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn – «Flere år – flere muligheter» - står det:
Demografiperspektivet og hensynet til tilgjengelighet skal legges til grunn for all samfunnsog arealplanlegging, for å gjøre det lettere for alle grupper å være aktive. Det er et stort
potensial for å bruke tilpassing av arealbruk, bolig, transport og lokalsamfunn, for å legge til
rette for seniorers og eldres deltakelse i samfunnet. I statlige planretningslinjer og i nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging legges det vekt på framtidsrettet by- og
tettstedsutvikling.
Om nyskapende metode for planlegging skriver KMD:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet satser på å utvikle og spre nyskapende
metoder. Målet er å styrke kommunenes kompetanse i planlegging som tar hensyn til
mangfoldet, og at mennesker har ulike behov og forutsetninger for å delta.
Utviklingsprosjektet Nærhetsbyen setter mennesket i sentrum for byutviklingnen. Når folk har
kort vei til aktiviteter som skole, jobb, handel, service og friluftsliv, god kollektivtransport og
mulighet for å gå og sykle, vil folk kunne gjøre hverdagens aktiviteter uten å bruke bil. Bruk
og analyse av store datamengder vil kunne gi mange muligheter til kunnskap om
bevegelsesmønstre, adferd mv. Kunnskapen kan brukes til å planlegge omgivelser,
infrastruktur og rekreasjonsområder, for eksempel «smart cities».

Eldrebølge - begrepsavklaring2
Antall eldre vil øke sterkt de kommende tiår. For den gruppen som gjerne kalles «yngre
eldre» - 67-79 år – ser vi utfra en ren fremskrivning (kun fødsel og død, ingen flytting) av
befolkningen en utflating først fra rundt 2045. Utfra dette kan vi vente en utflating av antall
«eldre eldre» fra 10-15 år etter dette. Men dette forutsetter ingen flytting over
kommunegrensen. Dersom vi legger inn en forventet netto innflytting til kommunen – vi har i
vår prognose valgt netto 500 inn hvert år – medfører dette at eldrebefolkningen fortsatt øker
utover prognoseperioden. Dette øker det demografiske momentet i dette prosjektet. M.a.o.:
vi behøver ikke være redde for at vi utvikler noe det om noen tiår det ikke vil være behov for.
Snarere tvert imot: behovet vil bare øke, og det gjør vårt prosjekt og problemstilling bare mer
alvorlig og viktig.

Prognose på kommunenivå

2

Med «bølge» forbinder vi gjerne med en oppside og en bakside. Eldrebølgen - andre betegnelser
nasjonalt og internasjonalt er «et aldrende samfunn», «demographic change» - har sammenheng med
store fødselskull etter 2. verdenskrig. Fødselskullene avtok, og uten innvandring og netto innflytting
innenlands ville vi på sikt se baksiden av eldrebølgen. Innflytting til kommunen, særlig innvandring fra
utlandet består gjerne av yngre voksne. Når disse blir eldre fylles således baksiden av eldrebølgen
opp. Vi får en bølge, og deretter sannsynligvis et mer eller mindre vedvarende «høyvann».
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Vi har laget vår egen prognose for Kristiansand. Netto innsig (både innenlandsflytting og
innvandring) har går noe ned de siste år. Det har også fruktbarheten. Vi legger derfor tilgrunn
netto inn 500 per år, og samlet fruktbarhet 1,6 barn pr. kvinne.
Basisår er 2020. Tabellen nedenfor viser prognosen for noen sentrale aldersgrupper. Legg
merke til at første prognoseåret viser 87 flere 0-åringer enn i basisåret. Dette indikerer at
fruktbarheten i 2019 var omtrent på nivå med, eller noe lavere, enn 1,6 barn pr. kvinne som
vi her legger til grunn. De offisielle tallene fra SSB for 1.kvartal viser lave tall, både mhp
fødsler og netto innsig.
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

0 år

1163

1250

1260

1269

1277

1284

1290

1297

1303

1309

1316

1323

1330

1336

1342

1348

1-5 år

6454

6418

6420

6353

6389

6464

6569

6609

6645

6680

6715

6750

6784

6819

6854

6887

6919

6-15 år

14127

14136

14224

14241

14269

14140

13948

13910

13848

13808

13805

13891

13941

13930

14004

14110

14242

16-66 år

74529

74959

75364

75903

76283

76933

77492

77979

78431

78926

79342

79606

79884

80225

80504

80784

81049

67-79 år

10980

11353

11687

11992

12286

12388

12656

12782

12986

13160

13445

13734

14086

14360

14605

14827

15028

80-89 år

3581

3648

3739

3853

4042

4265

4485

4802

5075

5322

5462

5679

5835

6045

6229

6380

6562

799

834

907

941

960

990

976

989

1027

1054

1113

1150

1199

1263

1353

1458

1534

over 90 år
sum K3

2037

1354

111633 112598 113601 114552 115507 116462 117416 118368 119316 120260 121199 122132 123059 123979 124891 125794 126688

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

1359

1364

1369

1373

1377

1381

1384

1388

1392

1397

1401

1406

1410

1415

6950

6980

7007

7033

7057

7081

7103

7124

7145

7166

7187

7209

7231

7255

1420
7279

14318

14391

14462

14530

14596

14661

14724

14786

14845

14903

14958

15011

15063

15113

15162

81315

81634

81902

82196

82538

82838

83221

83587

84030

84387

84759

85081

85444

85777

86142

15247

15523

15762

15990

16121

16334

16425

16480

16435

16467

16500

16602

16665

16713

16760

6714

6767

6930

7117

7316

7480

7630

7814

8016

8206

8350

8520

8628

8780

8861

1668

1785

1874

1922

1998

2048

2130

2211

2277

2345

2428

2448

2512

2562

2637

127571 128444 129307 130160 131004 131823 132617 133389 134140 134871 135583 136276 136953 137615 138261

Videre legger vi til grunn SSB’s dødelighetstall. Disse går bare frem til 2040, og for perioden
2041-50 viderefører vi dødssannsynlighetene det siste året, dvs. 2040.. Utslagene skiller seg
ikke vesentlig fra SSB’s siste prognoser med 2014, 2016 og 2018 som basisår.
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Vi har også laget en ren fremskrivning av befolkningen i nye Kristiansand, dvs. ingen flytting.
Kurvene for aldersgruppene etterfulgt av «(frem)», skiller seg ikke mye fra tallene som også
tar hensyn til netto innsig. Dette skyldes at de eldre flytter lite, og er en bekreftelse på at
eldrebølgen er rimelig uomgjengelig; vi kan ikke basere oss på noen massiv utflytting.
Gruppen 67-79 år vil i 31-årsperioden øke fra i underkant av 11000 til i underkant av 17.000.
Gruppen 80-89 år vil, etter en rimelig stabil de siste årene p.g.a. lave fødselskull i
mellomkrigstiden, øke mer og mer utover i 2020-tallet, og videre etter det. Vi venter en
tilnærmet 2,5-dobling av denne gruppen som erfaringsmessig trenger vesentlig mer omsorg
enn de «yngre eldre». Gruppen 90 år+ ventes å øke jevnt, særlig i siste halvdel av perioden.
Vi har noen tall fra midten av 90-tallet (timer i løpet av 14 dager) på ressursuttak pr.
innbygger i de ulike aldersgruppene (hele befolkningen). Ser vi åpen og institusjonsbasert
omsorg under ett, viser beregningen følgende utvikling:

Økningen i timetall tilsvarer ca. 129% av dagens omsorgstyngde. Dette forutsetter uendret
helsetilstand hos de eldre, og den er det en del forskning som tyder på er blitt bedre. Den
uformelle omsorgen er også et usikkerhetsmoment, og endret samlivsmønster og -historikk
kan innebære redusert utformell omsorg, noe som vil legge økt press på offentlige tjenester.

Aldersbæreevne
Aldersbæreevnen angir forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av
befolkningen. Endringen i aldersbæreevnen vil bli en utfordring både for
personellsituasjonen, verdiskaping og velferdsutvikling. Når det gjelder det økende behovet
for personell i helse- og omsorgssektoren i Kristiansand kommune, er aldersbæreevnen i
befolkningen en vesentlig rammebetingelse.
Vi ser først på et diagram fra Speilmeldingen3 som ble utarbeidet av Kristiansand kommune
for få år siden:

3

Speilmeldingen, Kristianand kommune, Helse og sosial, 2013
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Aldersbæreevnen: Antall personer 16-66 år per antall personer 67 år og eldre i Kristiansand
kommune sammenliknet med landet. 1990 – 2014 er faktiske tall. 2015-2040 SSB, MMMM.
Vi ser at Kristiansand i hele perioden har et noe høyere forholdstall mellom yrkesakrtuell
gruppe 16-66år og 67år+, enn landet som helhet. Det var en stigende koeffisient frem til ca.
2010, og deretter en jevn nedgang.
I den siste prognosen vi har kjørt, ser vi følgende utvikling:
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Dagrammet viser at det er nesten fem personer i gruppen 16-66år for hver person i gruppen
67år+. Bla pga. lavere fødselstall blir dette forholdtallet en del gunstigere når vi også tar i
betraktningen de unge fra 0-15år. Men det vil uansett kreve en dreining av rekruttering og
ressursallokering mot eldre.
Uavhengig av disse scenariene, har vi kjørt gruppen som er barn av de eldre, og som
naturlig føler en del omsorgsforpliktelser overfor sine foreldre, 50-59år, - og forhold til
utviklingen i eldregruppen 80 år og eldre. Koeffisienten synker her fra 3,2 til 1,4.
Dette foregriper, og oppdaterer, de analyser og rapporter Speilmeldingen viser til. Det
følgende avsnitt er i store deler hentet fra den.

Familieomsorgens rolle relatert til utvikling i behov for kommunale helse- og
omsorgstjenester
Det private ulønnede omsorgsarbeidet har en viktig rolle i omsorgen for eldre. Utvikling og
dimensjonering av kommunale tjenester må ta hensyn til denne faktoren, selv om den er
vanskelig å beregne effekten av frem i tid.
Mange eldre med hjelpebehov får omsorg fra familie og andre private i tillegg til kommunale
tjenester. NOU 2011:11, «Innovasjon i omsorg» la til grunn proporsjonal vekst i
familieomsorgen. I SSB Rapport 2014/14 (Holmøy et al., 2014) er dette drøftet nærmere. Det
er mye usikkerhet relatert til å beregne omfanget av dette arbeidet, men det er estimert at det
på landsbasis utføres 100.000 årsverk. Dette tallet har vært stabilt lenge. Det konkluderes i
rapporten med at det er lite sannsynlig at forholdet mellom familieomsorg og offentlig omsorg
vil holde seg uendret. Helse- og omsorgsdepartementet forholder seg derfor ifølge SSB i
sine beregninger nå til at antall årsverk i familieomsorg vil forbli på dagens nivå – ikke øke.
Dette begrunnes med betydelige endringer i forholdstall mellom yrkesaktive og eldre
(aldersbæreevne) og mellom andelen av den mest hjelpetrengende eldre befolkningen (85 år
og eldre) og deres barn (50-66 år) Det siste forholdet betegnes som
familieomsorgskoeffisienten. Familieomsorgskoeffisienten er et uttrykk for antallet potensielle
familieomsorgsgivere og omsorgstrengende eldre. Grunnen til at de to aldersgruppene
inngår i dette målet er at eldre over 85 år har de største omsorgsbehovene i befolkningen, og
aldersgruppen 50 – 66 er de som i størst grad yter omsorg til eldre i familien. Endringer i
familieomsorgskoeffisienten vil særlig gjøre seg gjeldende fra 2025.
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Familieomsorgskoeffisienten: Antall personer 50–66 år per antall personer 85 år og eldre i
Kristiansand kommune. KRS kommer noe bedre ut sammenliknet med landet (6,04 mot
landet 5,21 i 2040). 1990 – 2016 er faktiske tall. 2016-2051 Kompas, Kristiansand kommune.
SSB-rapport 2014/14 (Holmøy et al., 2014) gir sammen med Stortingsmelding 29
«Morgendagens omsorg» og Stortingsmelding 12 «Perspektivmeldingen» indikasjoner på
behovet for arbeidskraft i helse- og sosialsektoren framover. Disse kildene gjør at det er
mulig å danne seg et bilde av hvilken effekt endringsdrivere og påvirkningsfaktorer vil ha på
tjenestebehov og rekrutteringsmuligheter. Graden av familieomsorg vil påvirke behovet for
årsverk ganske betydelig, som vist nedenfor
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Prognostisert prosentvis økning i behov for årsverk innen pleie- og omsorgstjenesten for hele
landet frem til 2060. To alternativer. Kilde: SSB 2014/14
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Når man vet at familieomsorgen antakelig ikke vil øke4 fra dagens nivå, ser man en
dramatisk økning i behovet for antall årsverk innen kommunal pleie- og omsorgstjeneste
(Holmøy, 2014)
Effektivitet og kvalitet på tjenestesiden er et permanent satsningsområde.
Rekruttering og utdanning av omsorgspersonell, og generell ressurstilførsel er også et
fokusområde. Blir det «nok hender»?
Diskusjonen preges av usikkerhet om samfunnet vil kunne møte eldrebølgen på en forsvarlig
og god måte. Denne rapporten vil hevde at utfordringen krever at vi «snur hver stein»!
Tall på regionnivå
Det kan være nyttig å se på aldersbæreevnen – eller avhengighetsraten – på regionnivå, for
å sjekke om det er «noe å hente» fra vårt felles bo- og arbeidsmarked. Vi har sett på
Knutepunkt Sørlandet, pluss noen kommuner fra vest-fylket som kommer mindre heldig ut:

"Arbeidsgruppen 16-66år" / over 67 år iflg.
SSB 4xM
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Det viser seg faktisk at flere av våre nabokommuner og særlig kommunene på flankene i
Agder kommer ennu mer dramatisk ut.

4

Holmøy, 2014 ser altså en tilnærmet konstant megde privat omsorg fremover. Men det er også
lyspunkter utfra publikasjoner fra SSB:
Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer
En stadig mindre andel har få venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer.
17 prosent av befolkningen har to eller færre de kan regne med i en slik situasjon – et fall på 4
prosentpoeng siden 2015 og lavest siden 2002.
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/flere-har-noen-de-kanregne-med-ved-personlige-problemer
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Eldrepotensialet i bydelene og bygdene.
Med «eldrepotensiale» forstår vi hvor mange eldre det vil være i de ulike bydelene/bygdene
dersom det ikke skjer flytting. Vi har tidliege gjort spesifike kjøringer på de fire
kommunedelene i gml. Kristiansand, samt Søgne og Songdalen. Vi har her valgt å innsnevre
fokus til nye Kristiansand som helhet, og de ulike eldresonene vi har valgt utfra deres
interessante særtrekk og naturlige avgrensning. Dermed henviser vi her til sonevise analyser
lenger fremme i rapporten.

Den desentrale utfordring.
Vi har en del holdepunkter for at flere og flere vokser opp med desentral identitet og
tilknytning. Etter hvert som byen vokser, er dette ganske logisk ettersom Kvadraturen ikke
kan være «byen» - eller det identitetsmessige tyngdepunkt – på samme måte som den har
vært for den eldste generasjon. Den vellykkede satsning på eldretilbud rundt Vågsbygd
senter er et eksempel på dette. Den betydelige etterspørselen etter funksjonelle leiligheter
rundt nærsentre ute i bydelene er et uttrykk for det samme. Etterspørselen etter leiligheter på
Flekkerøy, Voiebyen, Tveit og på Mosby er eksempler på dette. Ifm. noe arbeid for Vennesla
kommune fikk vi høre at folk på Vigeland som ønsker å flytte ut av eneboligen, helst vil a
leilighet på Vigeland, ikke i Vennesla sentrum. Alle disse eksempler peker på den
geografiske dimensjon er viktig, og at folk fortsatt slår rot – kanskje både en og to og tre
ganger -, selv om mobiliteten generelt i samfunnet har økt.
Vi har også undersøkelser som støtter opp om synspunktet om desentral identitet og
tilknytning.
Den ene vi vil trekke frem er det EU-baserte folkehelseprosjektet HEPRO fra 2006. Det ble
foretatt spørreundersøkelser i en del kommuner som deltok i prosjektet. Kristiansand utvidet
antall respondenter slik at utslagene skulle bli rimelig utsagnskraftige på lavere geografisk
nivå. Vi delte kommunen opp i 8 områder, og fra hvert område ble det innhentet 250 svar,
totalt 2000 respondenter. Et av spørsmålene gjaldt i hvilken grad føler du deg knyttet til
området du bor i. Utslagene ble slik:

14

Ca 80% er «noe» eller «sterkt» knyttet til området hvor en bor, og de to svaralternativene er
omtrent like store totalt sett. Vi ser også en tendens til at tilknytningen øker med økende
avstand til sentrum, noe som underbygger vårt desentrale perspektiv. Vi har kontrollert for
alder, og utslagene er rimelig jevne for alle aldersgrupper.
Tilknytningen til den enkelte bydel er nok varierende. Som vi siden skal se har Flekkerøy en
påfallende sterk evne til å holde på sine utflyttere: dvs. de som flytter ut av boligen har en
sterk tendens til å finne en annen bolig innen bydelen. Og dette gjelder også de eldre
gruppene, selv om tilbudet av leiligheter har vært, og fortsatt er, lite.
Vi kan også nevne uttalelser i pressen fra kjøpere i Voie atrium: Det ble poengtert at man
hadde tilknytning til Voiebyen, til forskjell fra Vågsbygd – som for mange i distriktet er
ensbetydende med det som administrativt har betegnelsen Midtre Vågsbygd.
Den andre undersøkelsen vi vil nevne er Boligundersøkelsen Kantar gjorde for Kristiansand i
2017. Spørmålene som ble stilt er ikke helt sammenlignbare med HEPRO 2006, og
utslagene må vurderes utfra dette. «Somewhat attached» ble byttet med det noe sterke «i
ganske stor grad». Spørsmålet som ble stilt var: I hvilken grad føler du deg knyttet til området
du bor i? Utslagene blir slik:

Vi ser at periferibydelen igjen kommer ut med ganske mye tilknytning, men sentrale bydeler
ser ut til skåre noe bedre enn i 2006.
Vi kunne også vise til flyttematriser for flyttingen mellom bydelene. Ca 25% av alle flyttinger
skjer innen egen bydel, og ca 40% skjer innen samme distrikt (4 HS-distrikter). Særlig
markert er utslagene når vi ser på andelen av utflytterne (ut av bolig) som flytter mellom
«periferidistriktene», dvs. fra Vågsbygd til Randesund/ Tveit, og motsatt. For 2013 er
andelene hhv. 7% og 5%.
NIBR-rapporten «Boliger for eldre og folk flest» konkluderer blant annet med følgende:
Dersom en skal flytte, ønsker en helst en ny bolig i vante omgivelser.

Vi har altså endel holdepunkter for at eldrebølgen vil og bør bli desentral:
• Mange føler seg sterkt tilknyttet/ delvis tilknyttet området der de bor
• Eldrepotensialet i bydelene er varierende, men gjennomgående og til dels meget stort
• Mange vil få et endret boligbehov når de trekker på årene.
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•
•
•
•
•

•

Det er en voksende bevissthet omkring det å forberede alderdommen ved boligskifte
mens man ennå er funksjonsfrisk.
Det er en vedtatt strategi at eldre skal kunne bo trygt hjemme så lenge man ønsker.
Mangel på arbeidskraft vil gjøre det nødvendig å optimalisere den enkeltes
egenomsorgsevne gjennom bl.a. nærhet til «det daglige brød»
Bo-kontinuitet i vante omgivelser gjør det lettere å holde på den uformelle omsorgen
man i større eller mindre grad har fra venner og naboer
Ensomhet er allerede, og ventes å bli et stort helseproblem, særlig for eldre ettersom
deres primærnettverk (familie og ektefelle) blir mindre ved høyere alder. Ensomhet er
i seg selv uhelse, og kan påvirke helsetilstanden for øvrig hos en allerede sårbar
gruppe.
Gode nærsentre med møteplasser og sosial puls vil bli et viktig tiltak.

Byutviklingens plass i det totale omsorgsfeltet.
Grovt sett kan vi dele omsorgsfeltet inn i tre deler:
•
•
•

Kjernetjenester: Hjemmetjenester, omsorgsboliger, sykehjem, velferdsteknologi.
Immaterielle tiltak: holdningskampanjer (mobilisere familie og nettverk), opplysning
(hvordan selv bidra til egen helse og forebyggende aktiviteter), sosiale og kulturelle
tilbud (for å motvirke ensomhet, skape trivsel).
Materielle tiltak: funksjonelle boliger, livsløpsstandard. Ulke typer bofelleskap, og –
det som denne rapporten særlig retter fokus på: nærsenterfunksjonsutvikling: skape
sosial puls, tilby dagligvarer og andre servicefunksjoner.

Vi kan si at kjernetjenestene er omgitt av en «myk» immatriell dimensjon på den ene side, og
«hard» materiell dimensjon på den annen. Det er den siste vi skal drøfte i dette kapitlet.

Boligen og adkomsten til boligen.
Boliger bør i størst mulig grad ha livsløpsstandard, eller tilrettelegges best mulig ut fra den
enkeltes forutsetninger for å by trygt lengst mulig i egen bolig, sammen med familie/samboer
og ting man føler seg knyttet til.
Her kan vi nevne stikkord som velferdsteknologi, universell utforming og adkomst. Universell
utforming har fått stadig økt fokus som et tiltak, ikke bare i boligen, men i innbyggernes
fysiske omgivelser generelt,- utemiljø, offentlige bygg, tilgjengelighet i hele det fysiske rom.
Kunnskapsnivået og utstyrstilbudet her er i stadig utvikling, og er bredt omtalt i
speilmeldingen.5
Kommunen bør ha relevante oversikter som kan brukes ved planlegging (heis, adkomst,
beliggenhet i forhold til servicetilbud), jfr. kartene under den bydelsvise statistikk for gamle
Kristiansand, side 55-123. Leilighetsanlegg er merket med rød prikk, dagligvarebutikk med
sort trekant.i
Lettere adkomst, større trygghet i boligen, mindre skader fører til at den enkelte lettere
kommer seg ut, og det blir lettere for andre å komme på besøk.
Bofelleskap. Moderne leilighetsanlegg med fellestilbud

5

Speilmelding 2013, Kristiansand kommune.
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Her finnes det en mengde varianter. Litteraturen omkring dette er omfattende. NIBR’s «Nye
boligløsninger for eldre og folk flest»6 gir en oversikt over tilgjengelig forskning, samt en bred
omtale av ulike typer bofelleskap. Felles for disse er at de søker å kombinere en selvstendig
boform med ulike fellestilbud innenfor samme bygningsmasse. Erfaringene er
gjennomgående positive, både ved at beboerne føler at de beholder privatboligens
selvstendighet, samtidig som man kan oppsøke felleskapet og få dekket ulike sosial behov,
føle seg mindre ensom. Det skapes sosialt liv, aktivisering, finne nye venner, og nettverk
blant beboerne. M.a.o.: Bofelleskapet fyller ofte et sosialt og aktivitetsmessig tomrom.
NIBR-rapporten konkluderer med at casestudier fra ulike bofellesskap viser at beboerne har
omfattende samhandling til felles hjelp og støtte, både i form av praktisk og emosjonell
støtte. Trygghet og sosial kontakt bidrar til økt livskvalitet. Boformen bidrar også til at
beboerne er mer fysisk og sosialt aktive, og deres subjektive opplevelse er at det gir bedre
helse. Det er allmenn aksept for at fysisk aktivitet bidrar til bedre folkehelse.
Når det gjelder balansen i markedet for boliger med tilgang til fellesarealer og evt. service
hevder NIBR-rapporten at slike boligløsninger ikke nødvendigvis passer alle, men studier har
vist at det er større etterspørsel blant eldre etter slike boligløsninger enn det som finnes på
markedet.
I vår egen kommune er erfaringene at selv om enkeltprosjekter kan slite i perioder, blir de
fleste anleggene rimelig raskt omsatt. Og det er blitt bygd store volumer. For Voie atrium
tyder hurtig salg på et oppdemmet behov.

Et dialektisk nærsenterbegrep: nært til de som trenger å ha det nært.
Ordet «nærsenter» ser vi ofte brukes i sammenhenger som er med å utvanne begrepet. Et
eksempel på dette er når Sørlandssenteret hevdes å kunne bli et «nærsenter» til
Lauvåsen/Hamrevann. Skal vi ha ord til å uttrykke det som er denne rapportens hovedpoeng,
gjelder det å spare på ordene. M.a.o.: Vi mener det er nødvendig å ikke tømme språket slik
at det blir vanskelig å uttrykke et vesentlig mer «gjerrig» og strengt begrep om nærsenter.
Definisjonen foregir ikke å være absolutt; den er normativ for så vidt som den er valgt for å
fungere best utfra det som er rapportens sentrale problemstilling.
Definisjon:
Med «nærsenter» mener vi et senter7 som tilbyr de som trenger det møteplasser og det
daglige brød innenfor en avstand som er overkommelig også for mennesker med redusert
mobilitet.
Det følger av dette at hovedelementene i nærsenteret er:
•
•
•

En butikk med dagligvarer (pluss ev. andre tilbud som det måtte være marked for8)
En møteplass hvor folk treffes og opplever miljø og trivsel.
Boliger i nær geografisk tilknytning til senteret, hvor det erfaringsmessig bor en del
eldre og mennesker med redusert mobilitet, og ofte svakt primært nettverk

6

NIBR 2013:19 «Nye boligløsninger for eldre og folk flest»
Med senter forstår vi et begrenset geografisk område som tilbyr befolkningen to eller flere viktige
funksjoner.
8 Derfor begrepet nær-senter, og ikke kun nær-butikk. Det bør settes av areal til at også andre
funksjoner kan få innpass, uten at vi mener at det er en oppgave for kommunen å spesifisere hvilke
funksjoner.
7
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Butikken utgjør ofte møteplassfunksjonen. Men et grendehus, flerbrukshus, skole, kirke eller
annet lokale som inkluderer alle kan forsterke møteplassfunksjonen og tilrettelegge for mer
planmessighet og regularitet. Her gjelder det i planarbeidet å se ting i sammenheng, slik at
synergieffekter oppnås.
Boligene vi sikter til kan både være ordinære leilighetsbygg, eller bofellesskap, jfr. tiltak 2,
eller begge deler.
Høyere omsorgsnivåer – som sykehjem, omsorgsboliger – vil også på en fruktbar måte
kunne inngå i et nærsenter, bl.a. ved å tilby lokaliteter og ulike aktivitets- og kulturtilbud som
også lokalbefolkningen vil kunne delta i.
Ettermontering av heis er i seg selv et gode. Med heis i blokk vil alderssammensetningen
påvirkes (jfr. diagrammet på side 29), og dermed legge til rette for personer med redusert
mobilitet. Dermed forsterkes nærsenter-funksjonen slik vi har definert den.

Betydningen av den bymessige sammenheng. Forebyggende og terapeutisk.
Oppsummert: Nærsenteret gir nærhet til det daglige brød og møteplasser for beboerne.
«Man treffes på butikken». De med begrenset mobilitet får en positiv mestringsfølelse når
man kan forsørge seg selv også gjennom innkjøp av det man trenger til daglig. Dette
forebygger passivitet og avmaktsfølgelse.
Dertil oppnår man at det skapes en bymessig sosial puls som bofelleskapet ikke
nødvendigvis gir dersom det ikke inngår i en større bymessig og geografisk sammenheng.
I og med vi har fokus på redusert mobilitet, er nærhet til kollektivtransport en forutsetning.
Den bymessige sosiale puls fjerner eller reduserer ensomhetsfølelsen, som mange ser som
en underpåaktet folkesykdom.
Litt forenklet kan vi si at bofelleskapet har sin styrke gjennom sitt indre sosiale liv og
aktivitetstilbud, mens nærsenteret har sin styrke gjennom sin bymessige sosial puls.
Men da må vi straks tilføye: Hvis man kombinerer disse to, kan man oppnå både
bofelleskapets sosiale- og aktivitetsmessige tilbud, pluss den bymessige sosiale puls. Og vi
må ytterligere tilføye: Dersom også de som bor i ordinære leiligheter/hus kan inkluderes i de
ulike sosiale og aktivitetsmessige tilbud, vil man kunne oppnå tilnærmet alle de omtalte
fortrinn. Dersom ulike aktiviteter i regi av bofellesskapet sliter med oppslutningen – f.eks. en
bridgegruppe, diskusjonsgruppe eller turgruppe – vil en kunne oppnå en vinn-vinn effekt
dersom alle rundt bofelleskapet kan delta. Man kommer lettere over den «kritiske masse».
Det samme gjelder ulike kulturtilbud – f.eks. konserter på et sykehjem. Flere får glede av
tiltakene når også utenforstående ønskes velkommen.
Ved gjennomlesning av NIBR’s «Nye boligløsninger for eldre og folk flest», slår det en at
eksemplifiseringen og analysen av de ulike boligformene er svært omfattende og grundig,
mens det er sparsomt med data og analyse på betydningen av hvilken bymessig
sammenheng boformene er satt inn i.
Vi tror det her er mye uutforsket omkring den bymessige sammenhengs forebyggende og
teraputiske funksjon.

Boligundersøkelsene i 2018 og 2020
I 2018 ble det foretatt en boligundersøkelse i gml. Kristiansand, og i 2020 ble tilnærmet den
samme foretatt i Songdalen og Søgne. Vi spurte om viktige egenskaper ved boligvalg.
Nærhet til sjø, fravær av trafikkstøy, prisnivå, nærhet til butikk etc. skårer høyt. Dette er
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egenskaper stort sett ligger som stabile forhold rundt boligene, og som det på kort sikt ikke er
så lett å gjøre noe med.
For å fokusere mer spesifikt på forhold det er mulig å påvirke med ulike tiltak, spurte vi på
begge tidspunkt om hvilke funksjoner som var viktigst i nærområdet rundt boligen din. For
gml Kristiansand fikk vi bare med oss noen svar fra en pre-test, da antall spørsmål måtte
reduseres pga. stort volum. I 2020 beholdt vi spørsmålet over alle respondenter, da vi mente
at dette var viktig informasjon om ting som det politisk går an å gjøre noe med, uavhengig av
beliggenhet, nær sjøet etc. Utslagaen ble for gml. KRS slik:

Butikk skårer høyest, etterfulgt av kollektiv.
I 2020 er utslagt for Søgne og Songdalen slik:
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For Søgne og Songdalen ser vi stort sett det samme utslaget, og med et vesentlig større
statistisk grunnlag (1892 respondenter). Dagligvarebutikk er viktigst. Det er en svak økt
tilsluttning til dagligvarebutikk med økende alder.
Akseptabel reisevei viser en klar sammenheng med alder; de eldste vil ha butikken
nærmere.

Et eksempel: Strai
Rundt Straitunet finner man omsorgsboliger, butikk, lekeplass – og også en del ordinære
leiligheter. De ulike elementene i dette – utgjør en nærsenter-funksjon. Det skapes liv, sosial
puls, samtidig som alle kan benytte seg av kulturtilbud på sykehjemmet.
Det er planer om leilighetsanlegg noe i bakkant av sykehjemmet. Dette vil styrke nærsenterfunksjonen. Fremtidige beboere vil kunne dra nytte av ulike tilbud med utgangspunkt i
sykehjemmet.
Men Strai er også et eksempel på det motsatte av tenkningen i denne rapporten: Noen
leilighetsanlegg på Strai er plassert i en avstand (>500m, dessuten en betydelig
høydemeterdifferanse) til nærsenteret som er problematisk for de med redusert mobilitet.
Dessuten går riksvei 9 tvers igjennom senteret. Kulvertløsning ville kunne samle senteret på
en gunstig måte.
Nyere private planer som vil styrke nærsenterfunksjonen
Spar-butikken på Åsane er ombygd og utvidet. Denne har bra omsetning. Det er bygd
leiligheter i etasjene over. Butikken ligger i dag med kort avstand til store leilighetsanlegg.
På Hamre er det lignende planer ifm. Kiwi-butikken: Oppgradere butikken, samt supplere
med leiligheter i etasjene over. Nærsenterfunksjonen vil styrkes, også ved at
leilighetsanleggene på andre siden av fylkesveien fullføres.
Tidligere var det tre nærbutikker på Eg. Det har i lengre tid ikke vært noe tilbud i det hele tatt.
Det er planer om ca. 80 leiligheter ifm. transformasjonen av tidligere Røde Kors’ virksomhet.
Det er også planer om helsehus mot nord i forlengelsen av nåværende boligområde. Dette
vil skape en forsterket sykkelbasert knutepunktfunksjon, og vil styrke grunnlaget for en
nærbutikk. Det er nå planer om å sanere tidligere bygningsmasse som inneholdt nærbutikk
og slakter, og erstatte dette med nybygg med butikk og leiligheter.

Håndbok i aldersvennslig stedsutvikling – NAL
https://www.arkitektur.no/handbok-i-aldersvennlig-stedsutvikling
Innledningsvis kan en lese:
I 2018 fikk Norske arkitekters landsforbund (NAL) i oppdrag fra Helsedirektoratet å lage en
håndbok i aldersvennlig stedsutvikling. Oppdraget har bestått i å vise hvilken betydning den
økende andelen eldre har for planleggingen og utformingen av våre bygde omgivelser.
Tidligere har spørsmål og utfordringer knyttet til at vi blir flere eldre i stor grad blitt adressert
til helse- og omsorgssektoren. Med regjeringen sin nye strategi for et aldersvennlig samfunn
pekes det nå tydelig på koblingen mellom eldre sin helse og stedet de bor på.
Etter gjennomlesning kan vi si at håndboken er meget lesevennlig, oversiktelig og omhandler
et utall av problemstillinger omkring nærsenterfunksjon- og utvikling. I tråd med oppdaraget
vektlegges koblingen mellom helse og fysiske omgivelser, og samarbeid offentlig/privat og
brukermedvirkning. Avslutningsvis gir håndboken en rikholdig eksempelsamling.
Håndboken har følgende råd til kommunenorge:
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1. Inkluderende stedsutviklingsprosesser
2. Lokaliseringspolitikk
3. Husk at gamle og unge trenger hverandre, let etter løsninger som når flere
brukergrupper samtidig
4. Boligpolitikk
5. Skap inspirerende omgivelser som er oversiktlige og trygge når sansene svekkes
6. Attraktive arenaer sentralt i nærmiljøene
7. Skap byer, tettsteder og lokalmiljøer hvor det er enkelt å leve uten bil - hele året
8. Tenk nytt når det gjelder kollektive transportløsninger
9. Gjør universell utforming til en premiss for all planlegging
10. Ansett en stedsutvikler

Hvordan skape forpliktende grep overfor eksisterende og planlagte
boområder? Planmyndigheten som gissel?
«Helse i plan» har vært et mantra i akademiske miljøer og til dels blant offentlige
planleggere. Mye godt er gjort her, som adgang til grentområder, kollektivtilgang, støytiltak,
gangveier gjennom bebyggelse etc. Men tradisjonelt er det kun barnehage og skole som har
klart å legge forpliktende føringer i arealavsetningen ved nye boområder.
Andre hensyn – i tråd med NAL’s anbefaliinger vedr. aldersvennlig stedutvikling - blir fort
skadelidende under press fra utbyggers ønske om rask forrentning av foretatte investeringer.
Dertil er eldre «tungetablerte» i nye boområder, med mindre man klarer å skape et godt
eldre-konsept med fellesfunksjoner, kollektiv, dagligvaretilbud, - og gjerne kobling mellm
ulike aldersgrupper, f.eks. barn, studenter. Vi skal straks se på noen eksemper på slike. Men
her er både utbygger og planleggerne ofte uerfarne og usikre.
Alt dette gjør at planmyndigheten i dialogen med utbygger fort blir et gissel.
Det spørs om ikke det bør etableres tydelige fagenheter med analysekompetanse, med et
klart mandat, og som dermed kan gjøre aldersvennlige tiltak like uomgjengelige som
arealavsetning til skole og barnehage til nå har vært. Sentrale elementer blir da
senterutvikling, kollektiv, valg av boligtyper i tilknytning til sentrene, samt avsetning av areal
og lokalitet til dagligvare som sikrer forsvarlig drift og kundegrunnlag.

Eksempler fra andre byer og utlandet på utvikling av nærsenterfunksjoner
Begrepsbruken varierer en del i kommune-Norge. Men det er likevel mulig å hente en del
eksempler på byutvikling der intensjonen er den samme som hos oss: optimalisere
egenomorg, aktivisering, samt å forebygge ensomhet.
I Bærum, ved utvikling av Fornebu, har OBOS et prosjekt der en vil tilby fellesfunkjoner
mellom større boligkomplekser, hver med ca. 600 boliger.
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En tenker seg felles parkanlegg, sykkelverksted, matbutikk, kafe. Øvrige fellesfunksjoner
som planlegges er vasketjenester, klubbhus, selskapslokale, vaktmester, sport og lek, og en
app for tilkalling av nabohjelp.
Et annet OBOS-prosjekt er Lillo Gård i Nydalen i Oslo.
I prospektet skiver man:
Ærverdige Lillo gård blir hovedattraksjonen i det nye boligprosjektet. Her skal det reises 11
blokker med til sammen 415 nye leiligheter med god standard
I tillegg til de nye boligene, skal det opparbeides et torg i og rundt gamle Lillo gård. Her skal
det etableres matbutikker, konditori, blomsterforretning, kafé og et torg med små butikker for
kvalitetsmatvarer. I det gamle vernede hovedhuset til gården skal det åpnes en restaurant,
som vil bli et naturlig samlingspunkt for hele området.
Dette er en ganske offensiv satsning, på tross av at avstanden til Storo storsenter er ca.
500m. I likhet med Randesund Hageby er Lillo Gård bygd rundt et gammelt gårdstun. For
øvrig er det ganske stor forskjell mhp planlagte nærsenterfunksjoner.
Pr.tlf.1.11.2019 opplyses det det aller meste av boligene er solgt og at Meny matbutikk er på
plass. Det arbeides med utvikling av næringsarealene.
Vårt nettsøk på “OBOS nærsenter” gir en ganske omfattende respons, og vi vil kommentere
enkelte treff:
Oppsal senter er et nytt senter som erstatter det gamle senteret. 200 nye, lettstelte leiligheter
er plassert over og ved det nye senteret. Det planlagt frisør, apotek, bakeriutsalg,
blomsterbutikk, helsetjenester og andre servicetjenester. Salget gikk meget bra. Man skriver:
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– Dette viser at det er et godt marked for nye, lettstelte leiligheter ved knutepunkt i et etablert
boligstrøk som Oppsal. Flertallet av kjøperne var fra nærområdet.....

I Bærum utvikler Nærsenter Utvikling Gjettum senter. På nettsiden står det:
Gjettum senter ble kjøpt av Nærsenter Utvikling AS i 2016. I dag har senteret dagligvare,
frisør og andre spesialforretninger, men når vi nå satser gjennom et nytt senter blir det flere
butikker og boliger. Gjettum skal bli det nye navet i nærmiljøet.
Fra “Arkitektnytt” leser vi at OBOS og Diakonhjemmet skal utvikle seniorboliger på
Lambertseter, ved T-banestasjonen og kjøpesenteret.. Man har valgt en ideell aktør for å ta
til seg læring med tanke på å utvikle et attraktivt prosjekt. Målgruppen er eldre som er for
friske til å leve på et sykehjem.
Man satser også på medvirkning fra de eldre mhp videre konseptutviklingen av boligene.

Drammen kommune har konkrete planer om å utvikle det de kaller helse-knutepunkt. Navnet
helse-knutepunkt har ikke bare bakgrunn i at knutepunktene i de fleste av de åtte bydelene
allerede har helse- og omsorgstjenester, men også at helse-etaten i et tverrfaglig samarbeid
har vært sterkt medvirkende i utviklingen av planene, samt understrekningen av at disse
knutepunktene har en viktig helsemessig side.
Tenkningen er svært parallell til vår egen omkring nærsenter-konseptet: Optimalisere
egenomsorg, leve trygt, og også en bekymring for at eldrebølgen - utfra et
samfunnsøkonomisk perspektiv - ikke bare kan møtes med tradisjonell omsorg.
Hvordan kan ulike gruppe berike hverandre?
Et nettsøk på “studenter og eldre” gir mange interessante treff.
Er artikkel fra 29.jan.2019 forteller om man i Horten prøver ut en ordning med at studenter
kan bo sammen med eldre minst et halvt år med betydelig redusert husleie, mot at
studentene er sosial med eldre minst 30 timer i måneden.
På Seniorhuset i Pastor Fangens vei 22 i Oslo har man samme ordningen
(Østlandssendingen feb. 2019).
I Oslo – i den før omtalte bydelen, Oppsal - har man planer om å koble studenter og eldre i et
og samme sykehjem, etter erfaringer fra Humanitas Deventer, Nederland. Der er erfaringene
gode. Studenter tilfører ungdommelig liv, noe som påvirker trivselen og atmosfæren.
På det oppdaterte nettstedet kan en lese:
Nye Oppsal skal også være en pilot i kommunen for nye samarbeids- og driftsformer. Det
skal bli en integrert del av lokalmiljøet, med felles møteplasser og naboskap på tvers av
generasjoner og funksjoner. Integrering i bomiljøet, samlokalisering med omsorgsboliger og
studentboliger samt sambruk av lokaler, legger grunnlag for gjensidig utnyttelse av ressurser,
felles aktivitet, uformelle møter og sosial omgang.
Fellesnevneren i alle eksemplene er at dette er vinn-vinn økonomisk, så vel som
bekjempelse av ensomhet hos både unge og gamle.
I Trondheim er Ladesletta bo- og velferdssenter utviklet etter en lignende filosofi. Her har
man kombinert sykehjem, omsorgsboliger, barnehage og ordinære leilighetsbygg i ett og
samme konsept. Integrasjonen med bydelen for øvrig skjer gjennom bydelskafe, bibliotek og
gymsal. Barna kan bevege seg fritt mellom alle enheter.
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I en artikkel fra februar 2019 kan vi lese at generasjonsmøter er et sentralt tiltak i prosjektet
“Leve hele livet”. Det er arrangert generasjonstreff på 25 sykehjem. Daværende eldreminister
påpeker at dette er en vinn-vinn-ordning som forebygger ensomhet både hos barna og de
eldre.
I Aarhus er man snart ferdig med byggingen av “Generasjonenes hus” hvor
kommunen samler velfærdsopgaver på en ny måde. Fra sommeren 2020 åpner det helt nye
huset på Aarhus Ø. Huset rommer daginstitusjon, boliger til personer med handicap,
familieboliger, ungdomsboliger, eldreboliger og pleieboliger. På nettsiden kan er lese:
Ideen er:
• at skabe et omfavnende fællesskab under samme tag
• et hus, hvor vi inspirerer hinanden, lærer af og deler med hinanden
• At skabe nye relationer
• et hus med inspirerende arbejdsfællesskaber på tværs af fagligheder
• et hus med en fælles vision og én fælles ledelse.

Hvordan kan nærsenterfunksjonene utvikle seg i fremtiden?
Vi har så langt fokusert mye på dagligvarebutikk - “det daglige brød” - som en kjernenærsenter-funksjon. Vi har vært inne på ulike tjenester som apotek, frisør, blomsterbutikk. I
lesningen omkring dette stoffet støter vi også ofte på funksjoner som klubbhus,
selskapslokaler, vaktmester, basestasjon for hjemmehjelpstjenester. Også byttesentraler,
nabohjelp, verksteder for reparasjoner av ulike ting.
Den digitale utvikling legger også til rette for info-sentral som en viktig tjeneste. Også hjelp til
eldre som ikke behersker digitale tjenester like godt, som bank, post.
Vi må også nevne hvordan elektronikken og nærbutikken som info-senter gir muligheter for å
knytte sammen mennesker med felles interesser, - det være seg kor, litteraturgrupper,
bridgje-/sjakk, aktivisering i form av yoga, gymnastikk og turgåing, - sopp-sanking etc.
Økt fokus på kollektivtilbud, miljø og klima har gått parallelt med bildelingsordninger. Her kan
nærbutikken få en koordinerende funksjon.
Vi har gjort nettsøk på bruk av droner til distribusjon av dagligvarer. Sålangt er det strenge
restriksjonen på ubemannet luftfart. Droner vil kreve opplastningsplasser og
leveringsplasser, og lastekapasiteten er svært begrenset. Sålangt anser vi droner som
urealistisk alternativ til bakkebasert varedistribusjon i større skala.

Samarbeid mellom nærbutikk og kommune.
Merkurprogrammet har vært en pådriver for å spre kunnskap om hvordan kommunen og
nærbutikken kan samarbeide i en vinn-vinn-relasjon. Mest kjent er kanskje koblingen mellom
vareombringing og tilsynsfunksjonen. Erfaringene er her sært gode. Butikken får for
eksempel et visst tilskudd av kommunen, og omsorgtjenesten sparer my tid og ressurser
som den ellers ville måtte bruke for å utføre det samme tilsynet. I tillegg ligger det også en
sosial tilleggsgevinst ved at den butikkansatte “slår av en prat”.
Seniorrådgiver Per Kjetil Jørgensen holt i fjor et interessant innlegg under en samling for
Merkurmedlemmer i regionen, om samarbeid mellom kommunen og butikk. Eksemplene er
nok delvis preget av at Merkur-programmet fokuserer mest på distrikts-Norge. Men det er
mye interessant, og kan være verdt å reflektere over med tanke på hvordan sentrene kan
utvikle seg.
Vi gjengir her i punktvis form:
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• Butikken som en medspiller i utviklingen av bygda
• Kommunale tjenester i butikk.
• Offentlige innkjøp i lokalbutikken.
Han nevnte også et utviklingsprosjekt i samarbeid med KS og Distriktssenteret.
• Kan butikken få en utvidet sosial rolle som kommunens forlengede arm i
lokalsamfunnet?
• Kan butikken formidle kommunale tjenester?
• Kan kommunen spare penger ved at eldre kan bo lenger hjemme før flytting til
institusjon?
• Kan butikken få en sterkere entreprenøriell rolle, for utvikling av arbeidsplasser og
lokalsamfunn?
Jørgensen forteller om stor interesse fra syv kommuner og fjorten butikker. I fire kommuner
er det inngått avtale om kommunale servicepunkt.
Flora kommune -1
Avtale mellom kommune og fem butikkar:
Trådlaust nett og pc, inkl. hjelp til nettbank mm.
Hjartestartar utplassert av kommunen
Beredskapspunkt med naudaggregat
Medisindepot og utlevering av medisin
Varekjøring og tilsyn av brukarar 1 gang pr. veke
Etablering av frivilligsentral
Arbeids-og språkpraksis for flyktningar
Flora kommune -2
Avtale mellom kommune og fem butikkar:
Kaffikrok som fungerer som sosial arena
Aktivitetar i butikken, samarbeid med frivillige
Turistinformasjon og vertskap for reisande
Kundetoalett oppe for alle
Infopunkt med storskjerm
Kommunal informasjon, sakspapir mm
Ekspedisjon av gods over kai
Flora kommune betaler hver butikk kr.50.000,- hvert år.
Den forpliktende avtalen har en rekke fordeler. Jørgensen trekker frem:
• Kommunen blir bevisst på hva butikken tilbyr-og betaler for konkrete tenester
• Kundar/lokalsamfunn veit kva tenester dei har krav på
• Butikken får godtgjersle for service-rolla
• Butikken får tilleggsinntekter
Jørgensen påpeker flere utviklingstiltak:
•
•
•

Kommunale omsorgsbustader bygt sammen med ny butikk
Etablering av lokalmatsenter/turistsenter
Butikken som ekspeditør for drone-transport

Han forteller videre om en avtale mellom Joker Hererfoss og Birkenes kommune:
Joker tar imot papp, papir, trevirke, metallskrap, glass og restavfall. Renovasjonsselskapet
sørger for bortkjøring, og butikken får godtgjørelse for tilsyn og leie av grunn.
Fra Brasøy, Herøy fortelles det om skysstjeneste for eldre koordinert via butikken:
• Kommunal transport-tjeneste for eldre og andre med behov, i samarbeid med
butikken
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•
•
•

Kommunen leaser bil
Butikken organiserer frivillige som tar på seg oppdraget med å kjøre
Butikken driv også turistinformasjon på vegne av kommunen

Det er også eksempler på “Ordfører i butikk”
•
•
•
•

Gunnhild Berge Stang har etablert ordning med utekontorpå butikkane
Gjeld Korssund, Grytøyra, Flekke og Hellevik.
Lågare terskel for å kontakte ordføraren
Lyttepost for ordføraren

Videre er det eksempler på biblioteksfilial i butikken.
Jørgensen tar også opp nærbutikkens funksjon når flere kommuner blir slått sammen, med
den økte avstanden mellom innbyggerne og kommune som er vanskelig å unngå, til tross for
elektroniske kanaler.
En noe kuriøs butikk-funksjon består i at en kjøpmann i Finnmark har avtale med sykehuset
og “lege-lisens” til å gi bedøvelse og trekke ut fiskekroker på grunn av lange avstander til
nærmeste lege eller sykehus.

Fire grunner til at behovet for leilighetsanlegg med fellestilbud vil øke.
1. Eldrebølgen i seg selv vil øke behovet, ettersom eldre i større grad enn andre
aldersgrupper bor i leilighet.
2. NIBR’s «Nye boligløsninger for eldre og folk flest» peker på at det er betydelig
udekket behov for leilighetsanlegg med fellestilbud.
3. NIBR’s «Slik vil eldre bo» viser en betydelig generasjonsforskjell når det gjelder
hvordan man tenker seg boligform dersom man blir skrøpelig. De yngre er i langt
større grad innstilt på å skifte bolig, dvs. til leilighet og bofellesskap.
4. Det er en internasjonal trend, og også en uttrykt strategi i Kristiansand – noe
varierende fra land til land – å bevege «omsorgstrappen» nedover mot mer
selvstendige boformer: Funksjonelle ordinære boliger, samt bofelleskap med ulike
tilbud vil kunne understøtte kommunens strategi ved at behovet for boliger med
heldøgns omsorgstjenester dempes.9
Ser vi alle disse tre forhold i sammenheng, er det all grunn til å være i forkant av utviklingen
slik at nærsenterutvikling og synergier kan oppnås!

Getto-effekt?
Hvilke alderssammensetning kan en forvente dersom boliger som erfaringsmessig bebos av
mange eldre lokaliseres i tilknytning til et nærsenter? Konsentrasjon av mange
tjenestemottakere i ett område kan gi driftseffektivitet for hjemmetjenesten, men samtidig er
9

Danmark er det av våre naboland som har kommet lengst på dette i Norden. Utviklingen er ledsaget
av ønsket om å bo lengst mulig i eget hjem, den funksjonelle koblingen av selvstendig boform og
fellestilbud, samt nyvinningene innen velferdsteknologi.
Kristiansand definerer seg nå som en hjemmetjenestekommune, med mål om at den enkelte skal
kunne bo lengst mulig i egen bolig. Tidligere var det, særlig fra politisk hold, vesentlig større fokus på
sykehjem.
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dette problematisk mht sammensetning i et bomiljø. Kan konsentrasjon av eldre blir en
utfordring for nærsenterets sosiale bærekraft? NIBR (Nye boligløsninger for eldre og folk
flest) problematiserer dette. Dersom mange beboere i f.eks. et samvirke blir
omsorgstrengende samtidig, kan ledelse og deltagelse i felles oppgaver blir skadelidende.
Deler av boligene rundt Vågsbygd senter har en til dels stor andel «eldre eldre». Dette er en
utfordring ved planleggingen, og valg av utbyggingsform og boligtyper. Mindre leiligheter
rekrutterer gjerne flere yngre beboere (dette har vi sett på Tangen/Blokkhusgata vs. det nye
og det gamle «Rasmussen-anlegget» ved «Nupenparken».
Vi har imidlertid sett på alderssammensetningen i noen interessante leilighetsanlegg. Et slikt
er Agder Alle 4 – «Solbygg» – som fikk installert heis noen tiår siden. Vi så også på
naboanleggene i St.Olavsvei som ikke har heis.

Andelen eldre i Agder Alle 4 er markert. Det indikerer at dersom man legger til rette for å bli
gammel, blir folk boende. Men vi legger også merke til et ikke uvesentlig innslag av yngre
voksne i aldersgruppen 20-39 år. Kontrasten til boligene uten heis er markert.
Vi har også sett på nyere leilighetsanlegg på Lund og i Kvadraturen.
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Tangen har en del mindre leiligheter, noe som er attraktivt (og prismessig overkommelig) for
en del yngre voksne. Ellers er Strandpromenaden 9 det eldste anlegget (1986), og har den
mest markerte eldre-profil. Høyvoll Brygge er noe yngre (1990) , og har lavere andel av de
eldste. Begge anlegg har et solid innslag av gruppen 60-69 år.
Konklusjon: alderssammensetningen i interessante leilighetsanlegg viser en aldersprofil med
stor andel eldre og eldre-eldre. Profilene gir oss erfaring for at en skal være oppmerksom på
problemet med at andelen omsorgstrengende kan bli ganske stor. Profilene gir oss også
kunnskap som gir muligheter for styring og valg. Dersom vi er bekymret for opphopning av
for mange eldre med pleiebehov, kan vi påvirke alderssammensetningen ved å bygge anlegg
med mindre boliger som genererer flere yngre/ studenter, jfr. Tangen. Ev. kan vi anbefale
rekkehus som vi vet ofte foretrekkes av barnefamilier.

Funksjonelle boliger og ulikheter i kjøpekraft. Sosioøkonomiske ulikheter i
bydelene.
Data for eldregrupper
Vi har data om formuesforhold blant eldregrupper i levekårssonene i gml. Kristiansand10.
Nedenstående diagramer viser formuesforhold i husholdningene i levekårsonene i de fire
distriktene i gml. Kristiansand der hovedpersonen er 50-66år, og 67år+. Vi har ikke eksakte
data på hvor mange som av økonomiske årsaker ikke har råd tll et nødvendig boligskifte. En
del bor allerede funksjonelt og tilpasset en livsfase med redusert funksjonsnivå.
Men vi tillater oss likevel følgende betraktning: Med de priser på leiligheter som var selv for 5
år siden, kan tallene tyde på at mange i de laveste gruppene vil ha problemer med å
finansiere tilpasset og egnet bolig.

10

Interesserte kan få tilsendt excel-fil.
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Ved snart forestående bestillingen av nye levekårsdata for levekårssonene i nye KRS, er det
mulig vi også bestiller de samme formuesdataene for eldregrupper.11
For øvrig peker levekårsundersøkelser både i Danmark og Norge på klar sammeheng
mellom inntekt/utdannelse og sosialt nettverk.
Data for hele befolkningen
Inntekt etter skatt sier noe om familienes økonomiske situasjon.
Utdannelse bak hvert barn Dette sladrer også rimelig bra med husholdninger uten barn.
Inntekt etter skatt (median-inntekt som deler gruppen i to like deler) skiller mindre enn
bruttoinntekt ettersom de som tjener mest også betaler mest skatt.
Vi har data på utdannelse etter grunnskole hos foreldrene i kommunens 40 levekårssoner.
Legg merke at til i levekårssonene med indeks markert med grønt har foreldrene fire-femseks års utdannelse etter grunnskole, mens levekårssoner markert med rød indeks har to-tre
års utdannelse bak hvert barn.
Behov for boliger med overkommelig pris – utleieboliger.
Selv eiere av relativt dyre eneboliger må ta opp ekstra lån for å få innpass i leilighetsanlegg,
tilsier dette at mange i områder med lavere eiendomspriser – og dermed innbyggere med
Slik har vi det – levekår og livskvalitet, SSB 2017. https://www.ssb.no/sosiale-forhold-ogkriminalitet/artikler-og-publikasjoner/sosiale-relasjoner - Ensomhed og svage sociale relationer
11

blandt ældre. Realdania 2019
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mindre formue – vil ha problemer med a skaffe seg en mer funksjonell bolig når behovet for
dette oppstår.
Men mange føler betydelig tilknytning til stedet de har bodd. Vi kan derfor ikke løse prolemet
med høye priser bare ved å henvise til bydeler og kommuner med noe lavere prisnivå.
Lavere prisnivå betyr også mindre formue å sette inn i ny bolig.
Dette peker på behovet for å tilby flere leilighetsanlegg med mer moderate priser i alle deler
av kommunen, enn det vi har sett til nå. Dersom dyre parkeringskjellere kan erstattes med
biloppstillingsplasser/garasjer i kombinasjon med bildeling som blir stadig mer utbredt, skulle
det være mulig å skape billigere løsninger. Bruk av mindre tradisjonelle materialer –
trebygninger – vil kunne bidra i samme retning.
Kommunen som reguleringsmyndighet og justerte krav om parkeringsplasser utgjør
virkemidler som bør brukes aktivt for å oppnå overkommelige priser også for mindre
formuende innbyggere.
Finn.no tilbyr statistikk over utropspriser i ulike deler av kommunen. Inndelingen er litt for
grov for våre formål.
Ellers er det et inntrykk i markedet at leiligheter uten heis har sunket i verdi sammenlignet
med leiligheter med heis. Ser vi f.eks. på Tinnheia under bydelsvise analyser (grønn prikk=
med heis, rør prikk= uten heis)
får vi en indikasjon på at dette kan gjelde ganske mange, og at mange med behov for en
funksjonell bolig vil ha problemer på markedet.
Boligspareklubb for eldre
Håndboken til NAL (s. 72-73) har en interessant bekrivelse av tre borettslag med
prisregulering av boligene. Dette er en form for sosial boligbygging der private går sammen
og avtaler bl.a. at pris ved salg ikke skal være markedsregulert, men stå i forhold til
opprinnelig kostnad ved oppføring, og regulert utfra kroneverdi og ev.opprusting. Dette ligner
på en del lignende modeller i utlandet.
Det står videre i håndboken:
Noen av arvingene til beboerne er, som en lett kan forstå, lite fornøyd med denne løsningen,
men det er en veldig god modell for sosial boligbygging i dagens Norge.

Vinn – vinn.
Vi kan nå oppsummere det vi til nå mener er gevinstene med nærsenterfunksjonen slik vi har
definert den, Samt supplere med flere fordeler vi ser ved utvikling av den desentrale
nærsenter-funksjonen.

Mestringsfølelse, sosial puls, mulig å bo lenger i egen bolig.
1. Nærhet til det daglige brød gir positiv mestringsfølelse
2. Nærhet til møteplasser og sosial puls kan forebygge ensomhetsfølelse og gi høyere
livskvalitet.
3. Muliggjør a bo lenger i egen bolig, noe som bidrar til den enkeltes livskvalitet
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Mer vinn – vinn: bydelsintern boligkarriere, uformell omsorg, funksjonsslukking.
4. Satsning på leilighetsbygg rundt et nærsenter vil i bydeler med ensidig boligmasse
(f.eks. eneboliger) muliggjøre bydelsintern boligkarriere. Man beholder kontakt med
nettverk, og beholder lokal tilhørighet og identitet.
5. Egenomsorg innenfor egen bolig (lavest mulig omsorgsnivå, sykehjem det høyeste)
kan bidra til at den uformelle omsorg fra familie og venner i mindre grad faller bort,
noe den har en tendens til å gjøre ved overgang til høyere omsorgsformer.
6. Å få et omsorgsbehov i en bolig en har flyttet inn i som frisk reduserer muligheten for
at rest-funksjonenetørker ut (noe man ofte erfarer når den omsorgstrengende flytter til
en høyere omsorgsform).12

Mer vinn – vinn: arbeidskraftsbehov, nærbutikkens eksistens, de eldre som
ressurs, god samfunnsøkonomi.
7. Optimalisering av egenomsorg reduserer behov for offentlig hjelp og vil dermed
dempe den tiltagende mangel på arbeidskraft som en kan forvente i forbindelse med
eldrebølgen og en mer enn doblet omsorgstyngde i befolkningen.
8. Flere funksjoner har kommet til, og vil kunne komme: som post, apotek,
matombringing, info-senter, - kan bli flere i fremtiden).
9. Det er grunn til å tro at de kommende eldre vil bli en lojal og sterk gruppe som vil
kunne støtte opp om nærbutikkens eksistens og utvikling.
10. De eldre er i seg selv en ressurs: ta initiativ til og bidra til ulike aktiviteter.
11. God samfunnsøkonomi: mindre behov for kategoriboliger og høyere omsorgsnivåer.

Mer vinn – vinn: Folkehelse og klima
12. Nærsenteret muliggjør gange/sykkel til funksjoner som har høy bruksfrekvens. Dette
motvirker passivitet, og vil være gunstig i et folkehelseperspektiv. Dette i motsetning
til en senterstruktur som er ensidig bilbasert.
13. Mindre bilbruk gir mindre klimautslipp. Klimahensynet er et argument for nærhet til
daglige funksjoner.

Mer vinn – vinn: bydelen som kollektiv fortelling
14. Gode nærsentre, møteplasser, sosial puls styrker bydelen som tradisjon, som
kollektiv fortelling. Bydelen blir ikke bare noe man betjener seg av ad hoc, f.eks.
oppvekst for barn, men et hjem for alle aldersgrupper, et sted man slår rot, og
vanskeligere flytter fra. Det er grunn til tro at nærsenterfunksjonens tette geografiske
nedslagsfelt har et fortrinn her fremfor mer bilbaserte senterfunksjoner.

Forsøk på å gi de ulike boformene en «omsorgsskåre»

12

Dette er en utbredt erfaring hos fagfolk innen omsorgsfeltet. En mer vitenskapelig
utredning finnes I Theis Theisens notat:
Does provision of long-term-care lead to depreciation of self-care
productivity?
Department of Economics and Business Administration, Faculty of Economics and Social
Sciences, University of Agder,
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Detter er en «tankeøvelse» som aldri kan bli eksakt. Metoden vi her bruker er
dekomponering. Ved å dekomponere de ulike boformenes kvaliteter, viser det seg ofte at en
kan danne seg et klarere bilde av styrker og svakheter ved boformene/omsorgsnivåene, som
en sum-skåre.13

Kommunens rolle som planmyndighet, tilrettelegger og
eiendomsbesitter
Håndboken fra NAL omtaler dette ganske grundig. Vi har likevel noen egne synspunkter:
Som planmyndighet kan kommunen regulere hvordan utbygging skal skje. Ikke bare hva
som f.eks. skal være områder for boligformål, men også hvilke type boliger som skal bygges.
Dette er en påvirkningsmulighet som vil bli viktigere fremover. Dersom man setter av et
område til boliger, og behovet for leilighetsanlegg først kommer om 10-15 år, vil utbygger
kreve å få bygge kanskje rekkehus og eneboliger som ofte er det markedet etterspør
umiddelbart. Gir man etter for utbyggernes press på dette punkt, vil ev. nærsenterpotensiale
kunne spoleres for lang tid fremover.
Kommunen kan også aktivt gå i dialog med utbyggere. Det er eksempler på at utbyggere har
vært forutinntatt og kun tenkt eneboliger. Ved nærmere granskning og utlysning har det vist
seg at et latent behov har blitt avdekket.14
Som eiendomsbesitter kan kommunen gå inn som aktiv part i utbyggingen og på den måten
øke sin påvirkningskaft. Det er ulike politiske syn på om kommunen bør har en slik rolle som
eiendomsbesitter.
Det er behov for samarbeid mellom helsemyndigheter med ansvarlige for boligbygging .
Kommunene får ansvar for flere mennesker med behov for pleie og omsorg, og blant annet
boligenes lokalisering kan få stor betydning for hvordan en kan møte disse behovene.
Ulike programmer og strategier må stimulere folk til å vurdere tiltak i tide, enten å flytte til en
mer eldreegnet bolig eller å gjennomføre tilpasninger i egen bolig. Private utbyggere må
stimuleres til å få frem et bredere boligtilbud.
Eldrevennlige områdeplaner kan handle om å legge til rette for og bygge velferdstiltak for
eldre - som eldresentre, opplyste veier, benker etc. eller å legge til rette for lett tilgjengelige
atkomstveier og liknende. Dette innebærer å gi hele boområdet en universell utforming.
Kommunene kan også selge tomter eller eiendommer på eldrevennlige vilkår. Dette kan
blant annet gjøres ved å legge klare føringer på boligenes utforming og kvaliteter for øvrig.
Gjennom kommunenes reguleringsmyndighet kan det også stilles krav om livsløpsstandard
og andre forhold som legger til rette for eldre som kjøpegruppe.

13

Interesserte kan få tilsendt en excel-fil hvor en selv kan legge inn sine egne vurderinger, og studere
hvilken sum-skåre en dermed kommer frem til.
14 Leilighetsanleggene på Fidjeåsen er et eksempel på dette. Salget av de første gir bra, mens de
siste anleggene har vært tungsolgte. Det ser ut til at det er en nisje av kjøpere med tilknytning til stedet
som etterspør leiligheter, mens det i perifere strøk ofte blir vanskelig å skaffe kunder uten spesiell
tilknytning til området når denne nisjen er uttømt. Det er også et spørsmål om tid når den
demografiske utvikling i en bydel igjen skaper et behov. Tidsintervallet her kommer for i konflikt med
utbyggers behov for rask uttelling for sine investeringer.
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Samvirke mellom kommunen og private utbyggere ved senterutvikling
Erfaringen med slikt samarbeid har vært svært varierende. Særlig der kommunen betinger
seg utpekningsrett til en viss andel av boligene. Det er åpenbare interessemotsetninger der
privat utbygger ønsker å tekkes kundenes ønske om et rolig og problemfritt naboskap på den
ene side, og det offentlige behov og plikt til å sikre alle grupper en akseptabel bolig, gjerne
som en assimilert del av et bofelleskap.
Samtidig kan det offentlige, som sikker kunde, sikre at et prosjekt får en sikker oppstart og
kommer over en kritisk masse, f.eks. ved etablering av ulike tjenester som apotek, butikk etc.
Dersom begge parter aksepterer hverandres ulike utgangspunkt, burde det være mulig å
finne fruktbare samarbeidsløsninger15. Nettopp nærsenter-modellen legger opp til at ulike
enheter opptrer selvstendig innenfor et geografisk senter. Og da burde et skjønnsomt utvalg
av brukere fra det offentlige side la seg kombinere med utviklingen av attraktive
leilighetsanlegg i privat regi.

Kommunens rolle som planmyndighet ved utbygging av nye bydeler
Vi har poengtert betydningen av tilknytning og rot når vi behandler temaet eldre og
byutvikling. Ved utbygging av nye bydeler – f.eks. Lauvåsen og Hamrevann – er det naturlig
at utbygger henvender seg til den mest mobile og nyetablerende del av befolkningen. Det er
vanskelig å få godt voksne, enn si eldre, å etablere seg langt unna der man har tilknytning og
nettverk16.
Det er mulig det går an å kompensere dette ved ulike grep:
Helhetlig tilbud for godt voksne og eldre.
Legge til rette for utbygging som gjør at godt voksne og eldre kan forvente sosiale kvaliteter
som mange etterspør, f.eks. nærsenter tilbud i form av dagligvaretilbud og ulike former for
sosiale tilbud. God tilknytning til kollektivtransport er en forutsetning. Dette forutsetter
antagelig et konsekvent plangrep, og kommunen kan da få en viktig rolle.
Gruppeveksling, fleksible boliger
Studenter, unge enslige, enslige forsørgere er grupper som har stor mobilitet og ofte
aksepterer en mindre sentral boform dersom prisen er overkommelig, og det ellers er
tilrettelagt med kollektivtilbud. Eldre vil gjerne ha noe større leiligheter, ev sosiale fellestilbud,
muligheter for leie av gjesterom, noe som gjør et en ofte ikke trenger så stor leilighet.
I tillegg er muligheten for fleksibel areal-allokering ved leilighetsbygg en interessant mulighet.
I vedlagte link kan en bl.a. studere eksempler på at det bygges så fleksibelt at leiligheter kan
slås sammen til en større, eller at tre leiligheter slås sammen til to uten for mye
omkostninger?
(https://www.arkitektur.no/compact-living-fremtidens-arealeffektive-boliger)
På denne måten vil en kunne oppnå gruppeveksling, - ved at et nærsenter domineres av
yngre med svakere økonomi og mindre opparbeidet kapital, for så å gi rom til voksne og
eldre etter hvert som flere i bydelen utvikler tilknytning og større opparbieidet kapital.
Konklusjon – kommunens rolle

15

Dette skjer også i dag.
Leilighetsanlegg plassert perifert på Hellemyr har vært vanskelige å selge. Selv Hellemyr med stort
eldrepotensiale og ensidig enebolig- og rekkehusbebyggelse ser ut til å ikke «strømme til» disse
boligene. Det aktualiserer forøvrig neste avsnitt om nærsenterfunksjon og helhetlig tilbud.
16
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Alt i alt tror vi kommunens rolle etter hvert er underkommunisert og undervurdert. Tidligere
har det vært til dels sterke tradisjoner på kommunens rolle.

Valg av arbeidsbegreper
Et eksempel på funksjonstilnærming: Mosbymeldingen - et brudd med
kommuneplanens statiske senterstruktur
Kommuneplanens formelle senterstruktur har «områdesenter» som laveste senternivå, og angir en del færre slike sentre enn det formelle antall administrative
delområder (18) i gml. KRS. Torridal – verken Strai eller Mosby – er ikke tiltenkt et
slikt senter. Mosbyrapportens hovedgrep er å utvikle gode nærsenterfunksjoner der
beboerne har lett tilgang til dagligvarer samt sosiale møteplasser, bryter således med
kommuneplanens formelle senterstruktur.
Til gjengjeld omtaler kommuneplanen sammenhengen mellom eldrebølge og
byutvikling (under «Byen det er godt å leve i», s.32): «God planlegging av de fysiske
omgivelsene er vesentlig for å styrke den enkeltes selvhjulpenhet. Seniorboliger bør
lokaliseres i nærheten av butikk/ nærsenter». Videre under retningslinjer for
boligbygging generelt (s.55): «…….folk skal ha muligheten til å bo i samme område
hele livet. Seniorboliger eller boliger hvor det kan forventes at det vil bo mange eldre
bør lokaliseres nær butikk/ områdesenter17». – Mosbymeldingen omtaler
boligsammensetningen nettopp utfra dette målet: mulighet for bydelsintern
boligkarriere (skifte bolig uten å måtte flytte ut av bydelen når boligbehovet endres).
Rapporten identifiserer senterbehovet «nedenifra» og dynamisk (utfra
eldrepotensiale18), utover kommuneplanens formelle senterstruktur. Det er senterfunksjonene som er interessante; det primære er ikke om «senteret» er nevnt i
kommuneplanen eller ikke, slik noen fremholdt var det viktigste.
Mosbymeldingen ble godt mottatt både av bydelens beboere, administrativt og
politisk. Den viser at det går an å bryte ut av en statisk «vedtatt» senterstruktur, åpne
for dynamisk funksjonstenkning, bruke uttømmende begreper, samt identifisere
behovet for senterfunksjoner nedenifra.
Hva er en ny bydel? Identitetsbygging
Befolkningens bydelsbegrep går på identitet og bebyggelse; noe man bor «i» eller «på»
De fleste har få problemer med hva som er et nytt boligfelt. Men hva som er en ny bydel kan
det være ulike oppfatninger om. Vi kan nevne noen nærliggende kandidater: Kroodden,
Silokaia, Benested, Lauvåsen og Hamrevann. Noen ville kanskje også ha med
Justneshalvøya og Andøya.
17

Nærsenter brøt for mye den offfisielle begrepsbruk, og ble erstattet med «områdesenter» i
påfølgende kommuneplan.

Med «eldrepotensiale» forstår vi antall eldre som ligger som en fremtidig mulighet i
befolkningen utfra normal dødelighet og ingen flytting.
18
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Vårt poeng her er at disse eksemplene har ulik tilknytning til tilstøtende bydeler. Noen av
dem inngår også i et identitetsområde på et noe høyere nivå. Eksempel på dette tror vi vil
være Benestad: På den ene siden blir Benestad en sammenhengende bebyggelse med en
egen identitet; samtidig vil Benestad blir en del av en overordnet Randesund-identitet.
Spranget fra å flytte fra en enebolig på Søm eller Tømmerstø til en leilighet på Benestad vil
antagelig blir mindre enn å flytte fra en enebolig på Hånes til en leilighet på Hamrevann. Slik
sett skulle det ligge til rette for nærsenterutvikling, ikke bare på Rona, men også i den midtre
og østlige delen av Benestad allerede i bydelens planfase og utbygging.
Kroodden blir rimelig separat geografisk, men vil få en viss felles tilknytning til skole og
senter i Ytre Vågsbygd. Men vi tror det er positivt at Kroodden planlegges med et eget
nærsenter. Silokaia vil neppe ha noen rekrutteringsproblemer av denne art, da det blir god
tilknytning til Kvadraturen og byens midtpunkt. Men et dagligvaretilbud i Kvadraturens
sydvestlige hjørne, gjenrne i umiddelbar tilknytning til Kanalbyen og institusjonene, bør
komme. Lauvåsen har et dalføre og en vei mellom seg og Hånes, og ligger dessuten
motstrøms. Dette er antagelig bakgrunnen for at det har vært fokus på manglende
identitetsfølelse.
Utfra denne tenkningen blir det desto viktigere at plangrepet om nærsenterutvikling også blir
en tenkning om hvordan nye bydeler kan utvikles slik at en god tilhørighet og identitet hos
befolkningen kan utvikles.
Språket kan fungere både som filter og «bokseåpner». Demokratisk underskudd
Litteraturen omkring forholdet mellom språk og virkelighetsoppfatning er mangfoldig. De
fleste tenkere kommer innom dette på en eller annen måte. Marx mente at den herskende
ideologien alltid er den herskende klasses ideologi. Sigmund Freud mente at han stadig
måtte lage nye begreper for å se stadig lenger inn i tunnellen. Den store tyske filosofen
Heidegger omtalte språket som værens hus. Han mente mennesket ikke kan forholde seg til
ting, uten en begrepsmessig forankring av fenomener som tvinger seg på.
Skulle vi oppsummere dette i en kort setning, kan vi si at språket både kan fungere som et
filter overfor virkeligheten, og en døråpner.
Vi vil også ha en demokratisk prosess, en god dialog, omkring de fenomener språket åpner
opp for. I vår sammenheng kan vi oppsummere i følgende punkter:
•
•
•
•

Kommunikativ planlegging blir skadelidende dersom planmyndighet og befolkning har
forskjellige begreper på samme fenomen.19
Begrepene bør være uttømmende
Byråkratiske begreper har en tendens til å forenkle, og bli mantra som overstyrer
virkeligheten.
Det hadde vært ønskelig at politikerne som er satt til å representere folket, hadde en
mer aktiv rolle i begrepsbruk i tråd med befolkningens virkelighetsoppfatning.
Imidlertid fungerer demokratiet dårlig overfor sammenhengene mellom begrepsbruk,
innbyggerdialog og planlegging20

Senter typologisering vs. analytiske senter-funksjoner
Nåværende kommuneplan har i sin senterstruktur en typologisering av sentrene av en viss
størrelse. Butikk/nærsenter var tidligere en kategori i kommuneplanen21, men ble ikke
integrert i den øvrige omtale av senterstruktur.
19

Viser her til Vedlegg 1 i slutten av rapporten: Allmenbyråkratiske motiver.

20

Viser til vedlegg 2, et til dels polemiske innlegg i Fedrelandsvennen 22.10.2020, skrevet av denne
rapportens forfatter.
21

Kommuneplanen 2011-2022 s.32

36

Ved å fokusere på ulike senter-funksjoner oppnår vi fire ting:
1.
2.
3.
4.

Vi kan integrere nærsenter-tenkningen med sentertenkning for øvrig
Vi kan lettere analysere hvordan eksisterende sentre er satt sammen.
Vi kan også lettere vurdere hvilke senterfunksjoner planlagte utbygginger vil trenge.
Vi slipper å «tvinge» alle sentrene inn i noen få kategorier. Ingen sentre er like.
Derimot er funksjonene mulig å identifisere og kategorisere.

På sett og vis kan vi si at vi velger å typologisere funksjonene i stedet for sentrene. At senterfunksjonene er analytiske betyr at hver enkelt funksjon ikke umiddelbart presenterer seg
gjennom senterets fysiske og visuelle utforming.
Vågsbygd senter vil vi si dekker en større kommunedel med et bredt utvalg tjenester og
varetilbud. Det har en funksjon som et større kommunedelssenter. Men det har også en
åpenbar nærsenterfunksjon for tilstøtende bebyggelse som har beboere med overvekt av
eldre, med varierende omsorgsbehov. Vågsbygd senter markerer bydelen Midtre Vågsbygd
og har dermed også en identitetsbærende og presenterende funksjon.
Ved planlegging av fremtidige senterutviklinger er fokus på funksjoner nyttig når vi skal
vurdere nye bydelers bærekraft og markedsgrunnlag for senterutvikling, i kontrast til fiksering
på en «vedtatt senterstruktur». Ved utbygging på Dvergsnes ble butikk tatt med i planene
som et unntak, idet en primært skulle satse på Rona senter. Bydelen (Dvergsnes) , sammen
med Tømmestø/Holte/Fidje, har et befolkningspotensiale på 6-7 tusen innbyggere, noe som
burde gjøre behovet for et dagligvaretilbud innlysende. Bydelen Tømmerstø/Holte/Fidje vil få
rundt 1200 boliger med betydelig innslag av leiligheter, begge deler på linje med Tinnheia. At
det ikke er satt av areal til et senter her, er etter vårt skjønn et eksempel på hvordan
mantraene «bydelen Randesund/Tveit» og «Rona senter» overstyrer virkeligheten,og
etterlater planleggere rimelig begrepsmessig hjelpesløse overfor geografisk og demografisk
utvikling.22
Sagt på en annen måte: Kommuneplanen må utstyre planleggerne med et begrepsapparat
som gjør at senteretablering i eksisterende eller planlagte bydeler som Dvergsnes og
Tømmerstø blir en selvfølge.
Utfra en funksjons-tenkning og -vektlegging får de ulike sentrene det felles trekk at de
nettopp er sentre. Det kan nok i noen sammenhenger oppleves som ikke uttømmende å kun
kalle f.eks «Suppa» for et senter. En måte å øke formidlet informasjon på vil være å sette
den mest fremtredende funksjon som et prefiks foran «senter», f.eks. bydelssenter, dersom
en mener denne funksjonen er den primære i den kontekst en til enhver tid befinner seg i. På
samme måte kan «nærsenter» være mest uttømmende, dersom fokuset er det nye
leilighetsanlegget som er i ferd med å reise seg.
Sagt med andre ord: denne rapporten søker på ingen måte noe «forbud» om å finne
situasjonsbestemte uttømmende begreper; men typologiseringene må ikke eie oss!

Definisjoner:
Nærsenter-funksjon
«Det daglige brød» finnes i kort avstand til grupper med begrenset mobilitet.
Møteplassfunksjon. Tidligere kommuneplan (2011-2022) omtaler dette under «Eldrebølge»,
s.32.
22

Coop Dvergsnes (oppr. Ica) ble godkjent som et unntakstilfelle; man var redd for å underminere
Rona senter. Coop Dvergsnes har i dag over 90 mill. i årlig omsetning, og Meny Rona har over 100
mill.
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Bydelssenter-funksjon
Senteret har et utvidet tilbud, f.eks. legekontor – utover dagligvaretilbud. (kan sammenlignes
med nåværende kommuneplans «områdesenter». Størrelse varierer utfra bydelens størrelse
og tilstøtende sentra.
Identitsbyggende og presenterende funksjon
Presenterer bydelen, indentitetsbærende utforming. Nåværende kommuneplan omtaler ikke
dette.
Knutepunktsenter-funksjon
Tilbyr dagligvarer - ev. andre tilbud - til kunder underveis. Rona senter har en tydelig
knutepunktsenter-funksjon, særlig for Randseund, til dels Tveit, og også Høvåg som har
mange pendlere til Kristiansand. Nåværende kommuneplan omtaler
«knutepunktbarnehager», men ikke i forbindelse med dagligvarer/butikk/senter.
Større kommunedelssenter-funksjon
Senter med mange tilbud som retter seg mot en større del av kommunen, f.eks. Vågsbygd
inkl. Flekkerøy. Korresponderer begrepsmessig og funksjonelt med kommunesenter i
nabokommuner (Tangvall, Vennesla sentrum). Nåværende kommuneplans begrep om
«bydelssenter» er det som her kommer nærmest vår senter-funksjon.
Regionsenter-funksjon
Sørlandssenteret er regionens senter (dekker grovt sagt regionen fra Mandal, Evje,
Lillesand. Andre regionsentre er Lyngdal Amfi, Stoa. Funksjonen tilsvarer nåværende
kommuneplans «regional handelspark».

Butikkanalyse
Arbeidsgruppen innkalte konsulent Roy Michaelsen i det statlige merkur-prosjektet som tar
for seg forutsetninger for drift av nærbutikker i distriktene og områder med svakt
befolkningsgrunnlag. RM representerer Mandal/ Sørlandet. Han er dessuten godt kjent i
Kristiansand og problemstillinger rundt mange butikkers drift. Han har også fast oppdrag på
vegne av begge fylkeskommunene innen varehandel på Sørlandet med fokus på distrikt.
Noen nøkkeltall vedr. kundegrunnlag og muligheter for ekstrafunksjoner
Iflg. RM er det forskjell på kjedene mht. å satse på mindre butikker. Snarkjøp,
«Nærbutikken», Joker er de villigste i så måte.
Rema1000 stiller krav om min.1.200m2 for å etablere seg. Større kjeder yter normalt ikke
nærservice.
Iflg. RM er 500 husstander et minimum når det gjelder kundegrunnlag for nyetablering.
Butikken bør opp i 12-14 mill. i omsetning for å kunne ta på seg ekstraoppgaver. Den vil ha
behov for et areal på 400-600m2.
Ekstrafunksjoner
Post er en funksjon som er kommet ut i mange butikker de senere år. Det stilles krav til
butikkene for å få tildelt denne funksjonen.
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Info-kiosk er en funksjon som er kommet til i kjølvannet av internett. Kommunens
hjemmeside, søknad om ulike ting, bestille varer fra polet og apotek etc.
Samarbeid nærbutikk – hjemmetjenesten
RM har selv erfaringer med samarbeid mellom nærbutikk og omsorgstjenesten. Han driver
nærbutikk i på Skjebstad i Mandal og butikken får årlig tilskudd på kr. 25.000,- og mener det
hadde kostet vesentlig mer skulle kommunen ytt den samme tjeneste og tilsyn som
nærbutikkens vareombringing utgjør.
I tillegg til å bringe rundt varer, går tjenesten også ut på praktiske ting som å rydde i
kjøleskapet, åpne bokser etc. Budet får også en tilsynsfunksjon dersom noe unormalt
inntreffer (fall etc. manglende svar ved oppkall). Ca 25 brukere av omsorgstjenesten får
denne hjelpen hver uke, og det øker.
En slik utvidet bud-funksjon skaper ekstra trygghet, og utgjør også et sosialt element.
RM. viste til Trondheim som eks. på vellykket samarbeid mellom butikk, kommune og NAV.
Store mengder varekjøring til hjemmeværende eldre, Nav stiller med personer som kjører og
pakker varene.
Mobilisering av kundene
Agder ligger på landstoppen når det gjelder opprettholdelse av butikknettet i distriktene. Det
er få nedleggelser av nærbutikker.
RM snakket en del omkring mobilisering av bygdefolket gjennom folkemøter etc. Lignende
mobiliseringer vil antagelig også være mulige innenfor grensene til en bykommune som
KRS.
Kommunens påvirkningsmulighet
Kommunen kan delvis styre ønsket etablering gjennom reguleringsplaner.
Et virkemiddel er å stille vilkår om antall m2 butikkflate. Dette kan styre inn kjeder som er
innstilt på utvidete funksjoner. - RM tror det vil bli en renessanse for matombringing.
Vi har en rimelig antagelse om at nærsenter-etablering vil kunne styrke driftsgrunnlaget for
marginale butikker, ved at eldre ofte har god økonomi, og blir lojale kunder, enkelte av
nødvendighet ifm. redusert mobilitet. Beliggenhet ved en kollektivakse er også en måte å
øke driftsgrunnlaget på, i tillegg til husholdningene som geografisk sogner til nærsenteret.
Det vil også kunne være et virkemiddel å være tilbakeholden med å tillate etableringer som
vil kunne svekke grunnlaget for marginale nærbutikker som en mener fyller en viktig
funksjon, både som bydelssenter og nærsenter. Et faktisk politisk eksempel var å støtte opp
om Joker/Justvik ved å henvise ev. etablering av dagligvarebutikk ved Justneshalvøya til
lenger inn i boområdet, i stedet for langs Ålefjærveien. En fremtidig problemstilling vil kunne
bli å støtte opp om grunnlaget for planlagt nærbutikk på Strømme (Randesund Hageby) og
Benestad Øst ved å ikke tillate flere dagligvarebutikker ved rundkjøringen på Rona).
RM mener det er bedre med flere mindre butikker i nye boligområder, enn store nye
etableringer som skal dekke flere tusen innbyggere. Store butikker som Rema, Kiwi og Extra
ønsker normalt ikke utvidet nærservice, kun fokus på ren dagligvareomsetning.
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Bygde- og bydelsstatistikk
Fra mandatet henter vi følgende:
Rapporten skal inneholde bydelsvise analyser som viser servicetilbud,
boligsammensetning og demografi og vurdere behov for utvidet servicetilbud i
områdene.
Her presenterer vi bydels- og bygdevis statistikk som er spesielt relevant for sentervurdering.
Noe av statistikken er kjørt før kommunesammenslåingen. Det gjelder statistikk på flytterate
og internflytte% etter alder. Det gjelder også kartene i slutten av bydelene i gm. KRS. Disse
har grå grunntone, samt lys (500m) og mørkere grønnfarge (300m) som indikerer faktisk
gangavstand (ikke luftlinje) avstand til butikk. Rød prikk indikerer boliganlegg >=3etg. u/heis.
Grønn prikk indikerer boliganlegg >=3etg. m/heis.
Det siste er rimelig godt erstattet med innledningskartene som viser buffersoner 200m og
400m luftlinje fra dagligvarebutikk.
I samarbeid med Søgne og Songdalen er disse kommunene delt inn slik at det gir mest mulig
interessante analyser for dette formålet. I Søgne har en valgt Åros-Høllen og i Songdalen
Nodelandsheia som egne soner. I Kristiansand har vi valgt å dele opp enkelte bydeler utfra
samme hensyn.
Nedenstående kart illustrerer inndelingene (listen med navn til høyre er ikke helt komplett,
men vil kompletteres under fremstillingen).
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Lunde

Lunde består av senteret Lunde samt det som gjerne kalles vest-bygda som strekker seg til
Trysnes og Ålo i vest. På senteret Lunde finner vi sykehjem, butikk, kirke og noen nybygde
leiligheter. De største befolkningsforekomstene finner vi på Vedderheia og Ausviga.
De 4540 (1.1.-19) innbyggerne har en alderssammensetning nokså jevnt med nye
Kristiansand, men noe flere barn og noe færre eldre. De litt over 2000 boligene har stor vekt
på eneboliger, mens innslaget av blokkleiligheter er beskjedent.
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Eldrepotensialet i bygda er slik:
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Ser vi de to eldregruppene under ett, kan vi få en dobling av antall 67år+ fra nå ca. 500 til ca.
1000 i 2040.
Tradisjonelt har det vært en del flytting mot Tangvall av eldre som vil ha en boligforenkling.
Eldrepotensialet er såpass stort at det antagelig vil være grunnlag for videre styrking av
Lunde senter.
Kjellandsheia
Et viktig moment ved omtalen av kommunedelen Lunde er utbyggingsfeltet Kjellandsheia
som er planlagt med ca. 1400 boliger. Dette vil gi 3-4 tusen innbyggere, avhengig av
sammensetning av boligtyper. Utfra planlagt adkomst fra syd vil det være ca. 2,5 km til
senteret på Lunde, og ca. 5 km til Tangvall. Grunnlaget for en senterutvikling vil på sikt
åpenbart være tilstede. For å få til en god nærsenterfunksjon bør boliger som
erfaringsmessig huser mange eldre plasseres i tilknytning til senteret.
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Åros-Høllen

Området er valgt som enhet i denne analysen, idet innbyggerne gjerne omtaler stedene som
noe de bor i eller på, altså et identitetsområde forskjellig fra Lunde, Tangvall og Langenes,
også utfra geografi og utbyggingshistorie.
Kommunedelen har 2984 innbyggere. Aldersprofilen tyder på ganske stor utbyggingaktivitet
noen tiår tilbake (70-80-tallet), samt et igangværende generasjonsskifte. Yngre eldre er godt
representert, men få har rukket å bli over 80år.
Alders- og boligprofilen er slik:
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Boligsammensetning domineres av eneboliger (894), og svært få blokkleiligheter (20).
På Høllen finner vi butikk og serveringssted, kaianlegg og båthavn, - et knutepunkt for
betjening av øyene utforbi. På Åros finner vi campingplass, og den kjente Årossanden ved
utløpet av Søgneelva.
Eldrepotensialet er slik:
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Særlig gruppen 80år+ vil øke markant.
Det store potensiale for gruppen 80år+ utgjør antagelig et grunnlag for å vurdere styrking av
området med leilighetsbygging, hvis mulig som en styrking av senteret på Høllen.

Tangvall

For en tid tilbake overtok Tangvall etter Lunde som hovedsenter i Søgne.
Bygda har pr. 1.1.2019 2107 innbyggere, og med en befolkning med markert eldreprofil.
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Tangvall
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Satsning på leilighetsbygging rundt Tangvall senter har bidratt til at bygda nå har en
boligprofil tilnærmet lik snittet for nye Kristiansand, og skiller seg således fra de øvrige
delene av tidligere Søgne kommune.
Fremskrivningen av befolkningen får ikke med seg at Tangvall i de senere år har hatt en del
tilflytting av eldre fra Søgne for øvrig.
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Den nedgang vi ser for gruppen 67-79 år kan således forventes å helt eller delvis bli fylt opp
av fortsatt tilflytting av godt voksne/yngre eldre.
På Tangvall senter finner vi matbutikker, klesbutikker, vinmonopol, serveringstilbud,
sykehjem, bibliotek og offentlige tjenester. I det hele tatt et godt fungerende senter for
befolkningen, både mht. sosial puls og det folk trenger i det daglige.
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Langenes

Bygda har 1767 innbyggere. Aldersprofilen vitner om ganske stor boligbygging på 70-tallet,
samt et visst generasjonsskifte de siste årene.
Langenes
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Når det gjelder boligsammensetning ser vi den samme enebolig-dominans vi så for Lunde og
Høllen-Åros. Utslaget for forretningsgård/institusjon skyldes en del internatplasser ved Agder
folkehøyskole.
Langenes har et betydelig eldrepotensial, og sammenholdt med sterk eneboligdominans kan
en påregne en del behov for boligforenkling frem mot 2040.
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Kiwi-butikken med leiligheter i flere etasjer oppå har en fin nærsenter-funksjon, og er vel det
eneste vi finner av et senter på Langenes. En del vil nok søke boligforenklinger innen
Langenes på grunn av nærhet til venner og familie. Styrking av nærbutikken vil være en
nyttig effekt av ev. mer leilighetsbygging. En del vil nok også se mot Tangvall, men også mot
Kristiansand, særlig ettersom en del av tiflytterne har bakgrunn herfra.

Rosseland

Bygda er definert på samme måte som skolekretsen Rosseland, og består av Brennåsen,
Buksteinsdalen, Birkenes/Birkeli, Rosseland og Volleberg. På kartet avtegner det seg to
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befolkningstyngdepunkt: Volleberg og Rosseland inkl. Kolekniben. Bygda har to butikker
(sentra), Brennåsen og Kiwi-butikken vest for E39.
Rosseland har 1311 innbyggere fordelt på 533 boliger.
Alders- og boligprofilen er slik:

Utfra aldersprofilen kan vi se sterk utbygging rundt ca. 70-tallet og en del generasjonsskifte
og innflytting av barnefamilier de siste årene. Boligsammensetningen er preget av
eneboliger. Antall blokk-leiligheter er faktisk 0 på registreringstidspunktet 1.1.2018.
Eldrepotensialet per fremskrivning er slik:

Potensialet er mest markant for gruppen 80 +, men også for 67-79 år på litt sikt. Igjen må vi
avvente boligundersøkelsen for å si noe om hvor sterk tilknytning befolkningen har til bygda.
Antagelig er befolkningen mer pendlings-orientert enn på Finsland. Men en viss lokal
tilknytning er det alltid grunn til å regne med.
Vi finner egen skole, butikk med kontorer i etasjen over butikken, og bensinstasjon. Området
syd for rundkjøringen ved Brennåsen utgjør senterområdet i bygda.
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Hvis mulig bør senteret styrkes med leiligheter for å optimalisere egenomsorgen samt styrke
nærsenter-funksjonen.

Nodeland

Vi ser at Nodeland er noe delt befolkningsmessig mellom Nodeland sentrum og Hortemo.
Vi har definert Nodeland som det relativt flate landskapet syd for Eikeland (Finsland), vest for
stigningen opp til Nodelandsheia, og nord for Brennåsen (del av Rosseland)
Bygda er den mest folkerike i nåværende Songdalen, med 2964 innbyggere, ca halparten av
hele Songdalens befolkninig. Befolknings- og boligprofilen er slik:
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Det er en markert overvekt av både yngre og eldre eldre. Det er bygd mye leiligheter ifm.
Nodeland sentrum. Sammenholdt med hele nye Kristiansand er andelen leiligheter likevel på
snittet for hele den nye kommunen.
Eldrepotensialet ved ren fremskrivning (ingen flytting) er slik:
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Vi får den samme feilkilde som vi drøftet ifm. Tangvall: nedgangen vi ser for yngre eldre vil
nok i stor grad kompenseres av ytterligere innflytting til ledigstilte leiligheter. For 80 år+
indikerer økningen fra ca.160 nå til 240 om ca. 11år betydelig økning i omsorgstyngden.
Gruppen vil nok fortsatt øke av de samme grunner vi har drøftet for 67-79 år.
På samme måte som Tangvall er Nodeland et vellykket senter som dekker viktige behov og
styrker egenomsorgsevnen for de eldre som bor her. Det er et godt tilbud av butikker og
offentlige service-tilbud, bibliotek og god kollektivdekning.
Det er også en mindre senterdannelse ved Hortemo, med butikk og en leilighet i etasjen
over. Hvis mulig bør dette senteret styrkes med ytterligere leilighetsbygging.
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Nodelandsheia

Bygda utgjøres av en grunnkrets som til nå har hatt navnet Kulia. Det har vært en
arbeidsgruppe fra de tre kommunene som nå utgjør nye Kristiansand, som bl.a. har sett på
navnsettingen. Vi kom frem til at Nodelandsheia er det som er hyppigst brukt på folkemunne
som navn på den etter hvert ganske folkerike bebyggelsen. Det er også planer om et nytt
felt: Nodelandsheia Øst (457 boliger).
Befolkningen utgjør 1412 innbyggere, fordelt på 518 boliger. Alders- og boligprofilen er slik:

Vi ser en aldersprofil som er typisk for en ung bebyggelse. Innbyggerne har ikke rukket å bli
over 70 år ennå. Og vi ser også en stor andel 0-9 år, noe som tyder på fortsatt etablering av
småbarns-familier. Boligsammensetningen består hovedsakelig av eneboliger og rekkehus,
som erfaringsmessig genererer mange barn pr. bolig.
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Hva med fremtiden for denne bygda? Vi ser på eldrepotensialet:

Nodelandsheia har et betydelig eldrepotensiale. Det er ikke etablert noe tydelig senter, men
det er ledig tomt i nærheten av frikirkens bygg og snuplass for bussen. Med ytterligere
utbygging av Nodelandsheia Øst når den kommer i gang, pluss at befolkningen for øvrig blir
eldre og en del vil få redusert mobilitet, vil det antagelig gi grunnlag for dagligvarebutikk,
senterutvikling med leiligheter og ev. andre funksjoner.

Finsland
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Bygda har 1011 innbyggere, fordelt på 491 boliger pr. 1.1.2018.I kartet over ser vi at
befolkningen er ganske spredt rund i hele bygda, og med en konsentrasjon rundt senteret
Kilen. Profilene er slik:

Befolkningssammensetningen skiller seg noe fra snittet for nye Kristiansand, gjennom noe
større andel barnefamilier, og noe færre eldre, særlig yngre eldre. Boligsammensetningen er
typisk for bygdesamfunn med stor andel eneboliger.
Eldrepotensialet er slik:

Sett i forhold til relativt få innbyggere, er eldrepotensialet betydelig. Kommende
boligundersøkelse vil kunne si oss noe om hvor sterkt folk er knyttet til Finsland. Men
erfaringer fra perifere bydeler i Kristiansand – Tveit, Flekkerøy og Ytre Randesund – gjør at
vi må anta at mange føler betydelig tilknytning.
Den utvikling en har hatt rundt bygdesenteret Kilen, med en del leilighetsbygging, er positiv
og bør støttes opp om. Det vil dekke et behov for senternærhet, boligforenkling, og vil kunne
styrke nærbutikken og nærsenterfunksjonen.
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Flekkerøy

Bydelen har 1.1.2018 1263 boliger og 3518 innbyggere 1.1.-19. Det er i dag en
dagligvarebutikk og noen leiligheter i nærheten. Det er planer om ytterlige leiligheter i
tilknytning til rundkjøringen. Leilighetsutbygging skjer for tiden på Lindebø (mer enn 500m fra
eneste dagligvarebutikk, jfr. ovenstående kart) og det er planer langs aksen mellom
rundkjøringen og Lindebø. Langs denne aksen finner vi også serviceboliger.
Utfra planer en kjenner til vil det på sikt bli 1744 boliger på Flekkerøy.
Alders- og boligprofilen er slik:

Flekkerøy har en relativt ung befolkning, enebolig-dominans, og et betydelig eldrepotensiale
som neste diagram indikerer.
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Eldrepotensiealet er stort, både absolutt og relativt. Det siste er typisk for bydeler som de
siste år har hatt rask boliutbygging
Flyttestatistikken er slik for perioden 1993-2013:
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Flyttestatistikken viser større stabilitet (lavere flytterate) for alle aldersgrupper (bortsett fra
80+). Til tross for svært ensidig boligsammensetning, hvor eneboliger er den dominerende
boligtypen, har Flekkerøy stor andel blant utflytterne, for alle aldersgrupper. NIBR finner, som
nevnt, i sin undersøkelse fra 2005 at det er stor forskjell på yngre og eldre når det gjelder å
ville bo i egen bolig når man blir skrøpelig. De yngre sikter seg i langt større grad inn mot
leiligheter og bofelleskap enn eldre. Dette har således med tradisjoner å gjøre. Det er rimelig
å anta at stedbundethet og tradisjonalisme, som Flekkerøy er kjent for, slår ut i relativt liten
grad av utflytting av bydelen når flyttebehov oppstår. Det er grunn til å tro at dette etter hvert
vil endre seg.
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Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.

Utfra det øverste kartet som fremstiller befolkningen visuelt, ser vi at mange bor øst for
nåværende senter. Tar vi også i betraktning stort eldrepotensiale, planer og fremskrivninger
indikerer dette at det vil blir grunnlag for ytterligere senter-etablering.
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Ytre Vågsbygd

Ytre Vågsbygd eksl. Andøya har pr. 1.1.2019 totalt 2610 boliger og 5878 innbyggere.
Ytre Vågsbygd er en relativt stor bydel som er blitt bygd ut i flere faser. Voiebyen på 70-tallet
og Andøya på 90-tallet. Andøya er på baksiden av barnebølgen og Voiebyen har hatt en del
generasjonsskifte. Identitetsmessig – og også sosioøkonomisk og geografisk – er bydelen
splittet mellom Andøya og Voiebyen.
Ytre Vågsbygd har tre dagligvarebutikker: Meny langs Langenesveien, Kiwi langs
Vågsbygdveien, og Rema 1000 ved Suppa, det som oppfattes som senteret i bydelen.
Det er tre boligområder som har rimelig lang vei til nærmeste butikk: Bråvann, Andøya og
Skuteveien. Det er planer om 40 flere leiligheter vis-a-vis Skuteveien. Når blokkene i
Skuteveien engang får heis, vil innslaget av eldre øke vesentlig.

Alders- og boligprofilen er slik:
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Befolkningssammensetningen er praktisk talt helt på snittet av nye Kristiansand.
Boligsammensetningen eksl. Andøya viser overvekt av vertikaltdelt og horisontaltdelt, og
beskjedent innslag av blokk (Skuteveien har 198 leiligheter, 3 etg u/heis, mer enn 500m fra
nærmeste dagligvarebutikk).
Eldrepotensialet er betydelig. Ternevig maskerer noe av potensialet, jfr. det vi tidligere har
kommentert under Tangvall og Nodeland.

Flytteprofilen er i perioden 1993-2013 slik:
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Flytteprofilen viser noe lavere flytterate for de fleste aldersgrupper, men lavere «innen%»
blant de eldre utflytterne. Den siste utbygging av leiligheter rundt Suppa er ikke dekket av
denne statistikken. Den har antagelig medført at mange med endret boligbehov har funnet
en løsning innen bydelen.

Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.

Det er planlagt ytterlige leilighetsbygging rundt Suppa, og også vis-a-vis Skuteveien.
Ytterligere leilighetsanlegg ved senteret vil styrke nærsenterfunksjonen.
Det finnes sykehjem og omsorgsboliger på Møvik. Om en kan videreutvikle dette med
leiligheter og butikk, krever en egen utredning.
Skuteveien med 198 leiligheter bør vurderes med hensyn til installering av heis, med derav
endret alderssammensetning og behov for sentertilknytning.
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Andøya
Andøya har ca. 500 boliger og en kjøpesterk befolkning. De som befolket Andøya på 80- og
90-tallet er i dag stort sett mellom 40-59 år.

Aldersprofilen gir naturlig nok et stort eldrepotensiale.

Det er spørsmål om en allerede nå bør vurdere mer variert boligmasse med
nærsenterutvikling på sikt, gjerne i sammenheng med utvidet kollektivtilbud. Om noen år vil
en del av boligmassen trenge fornyelse, og mer variert boligsammensetning kan få økt
aktualitet.
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Midtre Vågsbygd eksl. Bråvann

Bydelen er en av de største i KRS. Den har totalt 3524 boliger og 7909 innbyggere. Kartet
viser fem sentre, hvorav Trekanten formelt ligger i Slettheia delområde, men betjener deler
av Midtre Vågsbygd. Nederst ser vi Meny ved Langenesveien som bl.a. betjener Bråvann
som formelt tilhører Midtre Vågsbygd, men som mhp skole og veitilknytning henvender seg til
Ytre Vågsbygd. Kartet tyder på at en del innbyggere i de vestlige deler av bydelen har rimelig
lang vei til nærmeste senter (grunnkretsene Auglandslia, deler av Kjos haveby nord og -sør)
Alders- og boligprofilen er slik:

Vi ser litt at den samme utposing for de eldste som vi senere skal se for Kvadraturen. Dette
har noe sammenheng med en del leilighetsbygging de senere år. Boligsammensetningen er
rimelig gjennomsnittlig for nye Kristiansand, dog med større innslag av vertikaltdelte boliger.
Det er igangsatt større leilighetsutbygging på tidligere Lumber, og det samme i sentrale deler
av Vågsbygd.
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Eldrepotensialet er ved fremskrivning slik:

Eldrepotensialet er betydelig, omtrent det samme som i Ytre Vågsbygd, men relativt sett noe
mindre, siden sentrale deler av bydelen har hatt mye utvikling rettet mot eldre. I tillegg må vi
bemerke det samme som for Tangvall og Nodeland, at eldrebefolkningen vil øke også ved
tilflytting fra andre bydeler.

Flyttestistikken er slik:

Vi ser at flytteraten (blå kurve) i perioden 1993-2013 var noe lavere enn for hele gamle
Kristiansand. Vi legger merke til at når gruppen 60-79 år flytter ut av boligen finner de ofte en
løsning innen bydelen (grønn kurve). Mao: Bydelen har noe større evne til å absorbere sine
utflyttere 60-79 år, enn snittet for KRS.
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Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.

I rimelig nærhet til Vågsbygd senter finnes sykehjem og omsorgsboliger og leilighetsanlegg
med fellestilbud. Vågsbygd senter har således en markert nærsenterfunksjon. En
problemstilling er om senterområdet kan utvides ytterligere.
Spar-Åsane er nylig utvidet, og med leiligheter i flere etasjer over butikken. Dette vil styrke
nærsenter-funksjonen.

Slettheia – nedre og øvre-
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I begge kart, nordvest for Trekanten ser vi Gislemyrområdet med ganske menge innbyggere.
Disse har rimelig god sentertilgang mot Trekanten. I nederste kart ser vi at Øvre Slettheias
sentertilknytning er nærmest fraværende, kombinert med stor befolkningstetthet. I det vi har
definert som Øvre Slettheia bor det 2250 mennesker, fordelt på 927 boliger. I Nedre Slettheia
bor det 2487 innbyggere, fordelt på 1054 boliger.
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Aldersprofilen på Nedre Slettheia er så å si helt på kommunesnittet. På Øvre ser vi et tydelig
innslag av barn og deres foreldre, og tilsvarende mindre innslag av eldre.
Nedre Slettheia har et innslag av eneboliger og leiligheter omtrent på snittet, og et markert
innslag av rekkehus. Øvre Slettheia har faktisk et snittmessig innslag av eneboliger, og
nesten tre ganger så stort innslag av blokkleiligheter som snittet for nye Kristiansand.
Restpotensialet for boligbygging vurderes som marginalt i hele Slettheia.
Eldrepotensialet er slik:
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Eldrepotensialet er betydelig, total sett, nokså jevnt for Øvre og Nedre.

Hvor god er Slettheia til å tilby sine utflyttere alternativ bolig i egen bydel?

Vi ser at den evnen er vesntlig lavere enn snittet for gamle Kristiansand, når vi ser på de
yngste, og i særdeleshet de eldste.
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Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.

Det siste kartet her ble laget da det fortsatt var en oppegående butikk i Slettheiveien på
høyde med Kartheia. Kartet viser også en del leilighetsanlegg på Øvre Slettheia som ikke har
heis (rød prikk, grønn prikk viser heis)
Sosioøkonomiske forhold
Bydelen er sosioøkonomisk og bebyggelsesmessig delt i en «øvre» og “nedre” del. Den
nedre delen domineres av eneboliger og rekkehus. Den øvre del domineres av blokker, og
har – antagelig i kombinasjon med fravær av heis i leilighetsanlegg med fire etasjer, en del
kommunale leiligheter (har solgt seg en del ut i det siste) - bidratt til at hele Slettheia har hatt
den laveste skåre på sosioøkonomiske forhold i kommunen. Øvre Slettheia har gjennomgått
en stabilisering (flytterate) av barnefamilier etter hvert som innslaget av ikke-vestlige familier
har økt.
Et dagligvaretilbud i tilknytning til blokkbebyggelsen i Øvre Slettheia ville trolig kunne utgjøre
en kjærkommen nærsenterfunksjon.
Ettermontering av heis i lavblokkene ville kunne ha god synnergieffekt i kombinasjon med
dagligvaretilbud på Øvre Slettheia.
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Hellemyr

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. Denne har også vært ute av drift en periode, men er nå fungerende. Det
planlegges utvidelse. Skolen med bibliotek, flerbrukshus og idrettshall utpeker seg som
senter i bydelen, men uten dagligvarebutikk.
Alders- og boligsammensetningen er slik:

Befolkningen domineres av barnefamilier, og det er lite innslag av personer over 70 år; 80år+
er nærmest fraværende. Boligmassen domineres av eneboliger og rekkehus. Det er svært få
leiligheter/blokk, kun ett treetasjes-anlegg med heis.
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Eldrepotensiale:

Eldrepotensialet er stort, og Hellemyr har faktisk det største relative eldrepotensiale i gml.
Kristiansand.
Flyttestatistikk:

Ser vi på flytteprofilen, utmerker Hellemyr seg med den laveste innen-% blant den flyttende
gruppen over 40 år, særlig gruppene 60-79 år.
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Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.
.
Det er blitt bygd enkelte leiligheter ved Solkollen, helt i slutten av kollektivtraseen, og i
betydelig avstand både til dagligvarebutikken og skole/flerbrukshus/idrettshall (se oppe, litt til
høyre i kartet)
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.
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Tinnheia

Tinnheia har 2949 innbyggere og en boligmasse på 1420. Bydelen hadde to
dagligvarebutikker, nå bare en (Jokerbutikken i Tinnheiabakken ligger formelt i Grim
delområde og omtales under Grim) rimelig sentralt plassert i bydelen, ved Tinnheia torv.
Senteret har en del tilbud utover dagligvarer, og har både en bydelsfunksjon og en
nærsenterfunksjon.
Dagligvarebutikken var på midten av 90-tallet nedleggingstruet. Den gjenværende
Rema1000 har god omsetning. Det er planer om leilighetsbygging ved Blyveien, der det nå
er garasjer som presenterer bydelen på en noe uheldig måte. Det er planer om
transformasjon av nåværende industriområde nordøst for Tinnheia torv. Det er ganske store
høydeforskjeller mot Tinnheia torv. Gitt at det er mulig å få til en forbindelse, vil dette støtte
opp under senteret.
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Befolkningsprofilen har en «utposing» av gruppen 70-79 år, som antagelig for en del består
av den gruppen som etablerte seg da Tinnheia ble bygd ut på 60-tallet. Eldrepotensialet er
således mest markert for gruppen 80+. Men allerede nå er det nok en del eldre som har en
del problemer i etasjer uten heis.
Boligmassen har et betydelig innslag av blokkleiligheter hvorav en ganske stor andel er
lavblokker (4etg.) uten heis. De fleste ligger innen 300/500m fra butikk, men en del
leilighetsanlegg i Koboltveien og Tinnheia Nord-øst (til venstre i kartet) har en del mer enn
500m til Tinnheia torv m/ butikk. Det samme gjelder for Hannevikåsen og Hannevik terasse
(nederst i kartet).
Eldrepotensialet:
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Flyttestatistikken indikerer stabilitet omtrent som snittet for gamle Kristiansand. Bydelens
evne til å absorbere egne flyttere er svak, om enn noe bedre enn vi nettopp så for Hellemyr.

Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.

Vi ser et ganske stort innslag av fireetasjes lavblokker. Ettermontering av heis ville være
gunstig for manges egenomsorgsevne. Helt til venstre ser vi at blokkene i Koboltveien ikke
har heis.
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Grim

Grim har 5436 innbyggere innenfor en boligmasse på 2700. Delområdet Grim grenser til
Tinnheia ved Ledningedalen, og inkluderer dermed Kolsberg (Kobberveien) samt Joker
butikken i bakken opp til Tinnheia, vis-a-vis blokkene i Tinnheiveien. Kolsberg ligger delvis
innenfor 400m i luftlinje fra Joker, men i faktisk avstand er det endel svinger og adskillige
høydemeter. Nærsenterfunksjonen er derfor i realiteten fraværende. Ved Grim torv finnes en
Meny butikk, ikke altfor langt fra leilighetsutbyggingen på «Idda». Det er videre en
dagligvarebutikk ved Krossen. Grimsmyra ser ut til å ha en heller svak nærsentertilknytning,
både avstandsmessig og ved å måtte krysse riksvei 9.
Alders- og boligprofilen er slik:

Befolkningen har en sammensetning omtrent som kommunen som helhet. Bydelen har et
ganske stort innslag av horisontaltdelte hus (typisk for Artillerivollen).
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Eldrepotensialet er slik:

Potensialet er betydelig: ca. en dobling av 80+; betydelig økning også for yngre eldre frem
mot 2040.
Flyttestatisikken er slik:

Flytteprofilen viser større turbulens enn snittet for kommunen, særlig for barnefamilier. Innen% er under snittet for kommunen. Men her vil antagelig leilighetsutbyggingen på Idda slå
positivt ut.
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Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.

Bydelen har et betydelig innslag av tre-etasjes blokker u/heis (rød prikk).
Idda-utbyggingen gir kanskje et alternativ til en del i de øvre etasjer som har redusert
mobilitet.
Grimtunet består av sykehjem og omsorgsboliger og befinner seg i et område dominert av
eneboliger og horisontaldelte firemannsboliger. Dette gir en begrenset nærsenterfunksjon til
omgivelsene.

Grimsmyra-Enrum-Paradis
Grimsmyra har ca. 1100 innbyggere og nesten 600 boliger. Medregnet Enrum-Paradis kan vi
plusse på ca. halvparten av begge. Grimsmyra har 5 blokkleiligheter og Enrum-Paradis har
83. Eneboliger og særlig horisontaldelt dominerer. Utfra det vi vet om aldersammensetningen
etter boligtype kan vi således ikke vente noe større innslag av eldre i disse grunnkretsene.
På den annen side så vi av første kartet under Grim at sentertilknytningen var noe svak.
Konsulenten vi har brukt fra Mercur-programmet opererer - som en tommelfingerregel – med
at en butikk krever minimum 500 boliger som nedslagsfelt for å kunne drive lønnsomt,
selvfølgelig avhengig av ev. kunde-lekkasje til andre butikker, men også ekstra
kundegrunnlag ved gjennomgangstrafikk.. I dette tilfelle er nok gjennomgangstrafikken
minimal, og en kan anta at en del vil finne veien til Grim Torv.
Men det er et ganske kjøpesterkt område, slik at et butikk-initiativ bør ikke avvises.
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Kvadraturen/ Eg

Kvadraturen/Eg har i dag 8154 innbyggere, fordelt på 5824 boliger hvilket gir 1,4 innbygger
pr. bolig, noe som bringer bydelen i en særstilling.
Kartet viser en bydel som er godt dekket av dagligvarebutikker. Posebyen har egen
nærbutikk som også driver vareombringing. Det er imidlertid to unntak: Eg og Silokaia.
Alders- og boligprofilen er slik:
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Det er en markant overvekt av eldre, samt unge voksne som ikke har barn.
Det er mange enpersonshusholdninger, særlig de grunnkretsene som nesten ikke har barn.
Grunnkretsene som har flest barn er Kvadraturen NØ (Posebyen) og Eg. Bydelen har over
dobbelt så stort innslag av blokkleiligheter enn snittet for nye Kristiansand, og også særlig
stort innslag av leilighetsbygg med forretning i første etg. (forr./inst).
Eldrepotensialet er slik:

Fremskrivning av befolkningen slår litt overraskende ut: økningen i gruppen 80+ og nedgang
i gruppen 67-79år. Vi har tidligere kommentert at fremskrivninger ikke får med seg
trendflyttingen av eldre inn til typiske sentra med mange eldre. Det er nok det vi ser for
gruppen yngre eldre. Økningen blant de eldste eldre har antagelig sammenheng med den
betydelige leilighetsbyggingen med tilhørende innflytting av <80+ som har skjedd de siste år
Flyttestatistikk perioden 1993-2013:

78

Flyttestatistikken viser høyere turbulens for alle aldersgrupper, bortsett fra 70+. Vi ser også
at %innenflytting (grønn kurve) er meget lav for de yngste (de flytter ut av bydelen når de
flytter), men meget høy for 50+.

Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.
Det er interessant at det er så mange leilighetsanlegg >=3etg. Uten heis (rød prikk) i
bydelen. Dette gjelder også Eg som vi ser øverst i kartet.
Eg
På Eg var det i sin tid tre dagligvarebutikker. Nå er det ingen. Det var i 2014 390 boliger, og
det er planer om 90 blokkleiligheter, og for øvrig store planer for helsebyen på Eg i
fortsettelsen av nåværende bebyggelse. Dette vil på sikt generere adskillig
gjennomgangstrafikk i form av kollektivtrafikk, gang og sykkel. Grunnlaget for en
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butikketablering vil antagelig komme; og den kan forventes å ha en positiv effekt på et
boområde som ellers ligger noe isolert mellom Kvadraturen og sykehuset.
Silokaia
På Silokaia er det allerede bygget en del leiligheter og det er planer om ytterligere 500. En
fremtidig dagligvarebutikk vil dekke et behov hos beboerne som vi må anta vil ha en
aldersprofil som den vi finner i lignende anlegg. Kulturskolen, Kilden og folkelivet på
fiskebrygga vil også utgjøre en supplerende kundemasse, inkludert de som bor i
Kvadraturens sydvestlige hjørne. Nærmeste dagligvarebutikk er nå Meny i Torvkvartalet.

Strai
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Strai er en forholdsvis liten bydel mht folketall, 1888 innbyggere fordelt på 703 boliger. Dette
gir 2,7 personer pr. bolig.
Nest etter Flekkerøya er Strai den bydelen som har økt mest i folketall siden 1994, med
78,5%. Det er utbyggingen i Gangdalen som står for mesteparten av veksten.
Dette er gjerne ledsaget av en barnebølge. Strai har 1890 innbyggere fordelt på 690 boliger.
Bydelssenteret er splittet av riksvei 9 som går igjennom senteret: sykehjemmet og
omsorgsboligene befinner seg på vestre side, Strai kjøkken og dagligvarebutikken Bunnpris,
på den annen.
Alders- og boligprofilen er slik:

Befolkningsprofilen preges av barnefamilier, men også innslag av 80år+ ifm. sykehjem og
omsorgsboliger. Det er noe større innslag av eneboliger og horisonttaltdelte boliger enn
snittet for nye Kristiansand.

Flyttestatistikken viser større stabilitet enn snittet for gml. Kristiansand. På tross av at
bydelen er liten, er evnen til å tilby utflytterne nye bolig innen bydelen rundt snittet.
Eldrepotensialet er slik:
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Fremskrivningen av befolkningen påvirkes av institusjonen ved at fremskrivningen ikke tar
hensyn til at institusjonen og eldreboligene stadig fylles opp av eldre.

Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr
leilighetsanlegg >= 3 etg. uten heis, grønn prikk: med heis.
Det er flere større leilighetsbygg et stykke inn i Gangdalen (se kart). Alle disse ligger utenfor
500m-sonen, og med en del høydemeterdifferanse, noe som indikerer en tenkning og
planlegging som ikke er i tråd med tenkningen i denne rapporten. Derimot er det planlagt et
leilighetsanlegg bak sykehjemmet, noe som vil understøtte nærsenterfunksjonen
Uten institusjonen m/boliger ville en relativ ung befolkning med barn trådt tydeligere frem i
indeksdiagrammet. Det betyr at det etter hvert vil bli et behov for en del leiligheter.
Eksisterende senter – med dagligvarebutikk, eldretilbud og barnehage - har således
potensiale til å få en forsterket nærsenterfunksjon.
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Mosby

Mosby har 2181 innbyggere fordelt på 935 boliger. Boligmassen er sterkt dominert av
eneboliger, men nærmest totalt fravær av leiligheter. Først nå i det aller siste har bydelen fått
leilighetsbygg på Håmoen og på tomten hvor forsamlingshuset Torheim lå.
Det er dagligvaretilbud – Rema1000 – pluss noen andre senterfunksjoner ved rundkjøringen
der Venneslaveien møter R9. Det finnes et bakeri på andre siden av riksveien, i nærheten av
Håmoen. Et bedehus er også en del av senterområdet. Det bygges nytt oppvekstsenterer,
noe som kan bygge opp under Mosby som identitetsområde og presentere bydelen på en
bedre måte enn i dag. Tidligere skolebygning ga et lukket preg.

Alders- og boligprofilen er slik:
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Innslaget av barnefamilier er noe større enn snittet for Kristiansand, og
boligsammensetningen viser stort innslag av eneboliger, til dels horisonttaltdel, og svakt
innslag av leiligheter, på tross av byggingen i det siste.
Eldrepotensialet er slik:

Potensialet er betydelig, særlig tatt i betraktning en forholdsvis liten befolkning. Slik sett vil
det antagelig være grunnlag for enda flere leiligheter fremover. Salget av leilighetene som
nettopp er bygd meldes av utbygger å ha vært svært godt.
Flyttestatistikk:
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Flytteprofilen viser en bydel med større stabilitet enn snittet. Innen-prosenten blant utflytterne
er lavere enn snittet for KRS, og særlig lav for de eldste gruppene. Nærmest fraværende
tilbud av leiligheter i statistikkperioden 1993-2013 er antagelig en viktig faktor.

Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr
leilighetsanlegg >= 3 etg. uten heis, grønn prikk: med heis.
Det er enkelte leilighetsanlegg uten heis, men nå også større anlegg på Torheim (grønn
prikk) og på Håmoen (ikke kommet med på dette kartet)

85

Det er antagelig ikke grunnlag for flere sentre på Mosby. Det mest nærliggende er å styrke
nærsenterfunksjonen med ytterligere leilighetsbygging i tilknytning til senteret da
eldrepotensialet er relativt stort.

Lund-Sødal
Vi ser først på noen diagrammer som gjelder for hele Lund, og siden mer spesifikt på Lund
syd og Lund nord, som førøvrig var egne delområder i den tidligere inndelingen i KRS23.

Lund er i folketall den største bydelen i KRS med 12583.
Lund
Kom.
2,0
>80år

0-9år
1,0

10-19år
20-29år

70-79år
60-69år
50-59år

23

30-39år
40-49år

Det er førøvrig derfor delområdenumrene hopper over delområde 10, og går rett fra 9 til 11.
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Det er en viss overvekt av eldre og unge voksne, og det er relativt færre barn enn de mer
typiske barnerike bydelene vi finner i kommunens ytterkanter. Boligmassen består av 6701
boliger der blokk og horisontaldelt<=3etg er et dominerende innslag.

Flyttestatistikken viser noe lavere stabilitet enn snittet for KRS. Det er barnefamiliene som
bidrar til dette. Bydelen har god evne til å gi utflytterne et alternativt tilbud i bydelen. Dette
gjelder særlig de eldste. Bydelens størrelse må naturligvis tas noe i betraktning når vi skal
tolke dette. Men like fullt er høy «innen-prosent» en styrke ved bydelen. Den er populær og
har mange valgmuligheter mhp. bolig.
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Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.
Det er ganske mange leilighetsanlegg >=3etg. uten heis på Lund. I de senere år er det
skjedd en del fortetting med blokker med heis (Trymsvei, Oddemarka, Gimle og på begge
sider av Torridalsveien, ned mot Otra)
Det er også en coop-butikk i parkveien ved «Solbygg» og blokkene i St.Olavsvei, som
danner en nærsenterfunksjon, jfr. aldersprofilen i Agder Alle4, som vist tidligere.
Det er kommet en del nye leilighetsanlegg m/heis langs tidligere E18-trasse. Disse har så
langt forholdsvis stor avstand til nærmeste dagligvaretilbud (Joker UIA, Prix Parkveien, Joker
Oddernesveien, og Marvikssletta).
På Nedre Lund har det blitt fortettet en del de senere år, en del leiligheter. Det var tidligere
dagligvarebutikk ved Torridalsveien. Nå er Joker Oddernesveien og Prix på Gimlevang
eneste tilbud, bortsett fra «tilstøtende» Spar-butikk på Lund Torv.
Langs Kuholmsveien og på Galgeberg er det kommet en del leilighetsbygg. Spar på Lund
Torv er det nærmeste tilbudet, men til dels betydelig utenfor 500m-grensen.
Det brede tilbudet på Marvikssletta har utviklet seg innenfor den knutepunkt-funksjonen som
betydelig trafikk langs Østre Ringvei skaper. Utviklingen de senere år gir grunn til å tenke
mer senter-spredning i forhold til ny bebyggelse i bydelen.

Tre «eldre-tyngdepunkt» på Lund
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Til nå har Valhalla korttidshjem, omsorgsboligene, service-leilighetene i Steinkleiva og
Berges hus dannet eldre-tyngdepunktet på Lund.
Med de store planer som foreligger for Marvikssletta og Konsgård Park er det naturlig å se
dette som et nytt tyngdepunkt mht befolkning og ulike tilbud og nærsenterfunksjoner.
Oddemarka og tilstøtende områder har hatt en del leilighetsbygging de siste år, og
Bjørndalen gård og leilighetsanleggene i tilknytning til omsorgsboligene og sykehjemmet på
Presteheia gjør at Oddemarka peker seg ut som et fremtidig tredje eldretyngdepunkt på
Lund.
Juul&Frost24 hadde planer ifm universitetsmeldingen om et knutepunkt ved Oddemarka, med
ulike tilbud, bl.a. for å gjøre den psykologiske avstanden mellom universitetet og Kvadraturen
mindre. Kanskje er den demografiske utviklingen vi ser en mulighet for å se grupper i en ny
og berikende sammenheng. Vi har tidligere omtalt vellykkede eksempler på ulike
kombinasjoner av barn, studenter, og eldre.

Lund syd

Lund syd har 5607 innbyggere fordelt på 2861 boliger, hvilket gir 1,95 innbyggere pr. bolig.
Lund syd er definert som grunnkretsene syd for Østerveien. Det er flere større
dagligvarebutikker langs «Marvikssletta», fra Marviksveien og til og med krysset ved
Kongsgård Alle. Det er her det planlegges transformering til leilighetsanlegg, og
nærsenterfunksjonen kan bli positiv.
Alders- og boligprofil:

24

Dansk arkitektfirma
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Aldersprofilen har likhetstrekk med den vi så for Kvadraturen: større innslag av eldre og unge
voksne, og disse har færre barn enn snittet for kommunen. Boligsammensetningen
domineres av horisontaltdelt <=3 etg. og blokkleiligheter.

Eldrepotensialet er betydelig, særlig for gruppen 80år+.
Går vi tilbake til innledningskartet kan det umiddelbart ser det ut til å være generelt god
sentertilgang på Lund syd. Imidlertid er det svak sentertilgang allerede ved de nye
leilighetsanleggene i Kulholmsveien og Høyvoll Brygge. Galgebergtangen og Kuholmen kan
knapt sies å ha gangavstand til dagligvarebutikk. Det er dessuten kommet til en del
leiligheter på Galgebergtangen, og det er planer om leilighetsbygg mellom Blomsbukta og
Kulholmsveien. Merk at 400m-linjen lyver litt ved Høyvoll ettersom matbutikk i krysset
Elvegata-Kongensgate på den andre siden Otra influerer.
Det eksisterer «gamle» planer om gangbro mellom Tangen og Prestvika. Dersom den
engang kommer vil en senterdannelse med dagligvarebutikk kunne dekke et
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nærsenterbehov for en ganske stor befolkning med betydelig antall eldre. Den ytterste del av
Tangen har rimelig lang vei til nærmeste dagligvarebutikk.

Lund nord

Lund nord har 6976 innbyggere fordelt på 4184 boliger. Dette gir ca 1,7 innbygger pr. bolig,
altså noe mindre enn vi så for Lund syd.
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Aldersprofilen ligner en del på den vi så for Lund syd, men innslaget av unge voksne er
større, noe som må sees i sammenheng med nærheten til UIA. Innslaget av blokkleiligheter
er mer markert enn for Lund syd. Det store innslaget forretning/institusjon skyldes mange
studentboliger med felles kjøkken.

Eldrepotensialet er betydelig for gruppen 80+. Gruppen 67-79år vil iflg. fremskrivningen først
få en økningen, så en nedgang. Men her har vi igjen et tilfelle av at nybygging og tilflytting
kan forventes å «fylle opp» nedgangen.
Sødal, Skaugo og grunnkretsene nord for Kokleheia har svak sentertilknytning. Det er planer
om utbygging med 125 og 60 leiligheter. Det vil gjøre boligmassen der opp mer blandet, og
befolkningssammensetningen kan forventes å ha et større innslag av eldre. På sikt vil et
dagligvaretilbud antagelig kunne tilby en nærsenterfunksjon.
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Kongsgård-Gimlekollen

Bydelen har 5981 innbyggere fordelt på 2447 boliger, hvilket betyr 2,44 innbyggere pr. bolig,
vesentlig mer enn vi så for Lund.

Aldersprofilen er omtrent som for nye Kristiansand. Boligsammensetningen viser overvekt av
eneboliger og relativt svakt innslag av blokkleiligheter.
Eldrepotensialet er slik ved fremskrivning:

93

Diagrammet viser betydelig potensiale for både yngre og eldre eldre.

Flyttestatistikken viser en bydel med noe større stabilitet enn snittet for gamle Kristiansand.
Bydelen har noe mindre evne til å tilby sine flyttere alternativ bolig. De nye
leilighetsanleggene på Presteheia har antagelig endret noe på dette. Bydelen skårer sterkt
sosioøkonomisk og eneboliger har dominert boligmassen
Vi finner dagligvarebutikker ved innkjørselsen fra E18 – Meny – og ved Fagerholt
industriområde. Ellers er bydelen meget svakt dekket med sentertilgang. Jokerbutikken ved
dekker en del innbyggere når man kun ser på luftlinjeavstand, men som nærsenterfunksjon
er butikken nærmest irrelevant fordi adskillige høydemetere danner en barriære. Det er
planlagt Remo1000-butikk ved Bjørndalen gård, men høydemeterne gjør også denne
irrelevant som nærsenterfunksjon for de fleste som bor lenger oppe på Presteheia og
Gimlekollen.
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Klima og nærsenter
Ved å summere antall personer som ikke har sentertilgang (400m luftlinje, dvs. ca 500m
gangavstand), kommer vi til i overkant av 2000 personer.
Siden 2014 her det kommet til en del leiligheter på Presteheia. En dagligvarebutikk som
kunne fange opp beboerne her samt sykehjemmet og omsorgsboligene, skolen og
idrettsplassen, og samtidig være et tilbud til befolkningen videre oppover mot Tretjønn og
videre innover Gimlekollen ville kunne dekke et behov og ha grunnlag for drift.
For en del av området vi sikter til vil en dagligvarebutikk kunne virke forkortende på
kjøreavstanden fra vest, og dermed ha en gunstig klimaeffekt, noe som for øvrig er et aspekt
ved nærsenterfunksjonen generelt. Det var i sin tid planer om en dagligvarebutikk ved
Tretjønn, men denne ble frafalt.

Justvik
Vi presenterer og kommenterer først diagrammer vi har for hele Justvik – delområde 14, for
siden å behandle særskilt Eidet-Justneshalvøya og det vi for våre formål kaller «RestJustvik». Justvik har pr. 1.1.3900 innbygere, et tall som har økt vesentlig de siste år ifm.
utbyggingen av Justneshalvøya og Eidet. Det er i 2018 1382 boliger, noe som gir 2,8
personer pr. bolig.
Flyttestatistikken er kjørt for hele delområde 14:

Den blå linjen viser en bydel med noe mindre turbulens enn snittet for Kristiansand – rosa
liinje. Bydelens evne til å tilby sine utflyttere annen bolig innen bydelen er noe lavere KRSsnittet, - men bydelens størrelse spiller her inn. Derimot er innen-% sterkt avtagende fra 40
år og oppover. Dette må sees i sammenheng med at bydelen til nå har manglet leieligheter i
tilknytning til et senter.
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Eidet-Justneshalvøya

1.1.2019 bodde det 2397 personer i området, fordelt på 794 boliger – pluss de som ble
bygget i løpet av 2018. Dette gir ca. 3 personer pr. bolig, noe typisk for områder i rask
utbygging og med stort innslag av boligtyper etterspurt av barnefamilier.

Ser vi på befolkningsprofilen viser diagrammet over en svært ung befolkning. Innslaget av
gruppen 0-9år er over dobbelt så stort som snittet for KRS. Boligprofilen preges av rekkehus
og horisonttaltdel <= 3et., normalt innslag av eneboliger , men også ganske stort innslag av
blokkleiligheter. Dette tegner bra mht. fremtidig bolligkarriere innen samme bydel.
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Eldrepotensialet er relativt sett meget stort, i og med befolkningen ikke har rukket å bli særlig
over 50år.

Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.

Både innledningsdiagrammet og siste ovenstående kart viser fravær av daglivaretilbud
Antallet boliger kommer til å ligge klart over tommelfingerregelen for grunnlag for butikk. I
tillegg er bydelen rimelig godt rustet til å absorbere innbyggere som trenger en
boligforenkling i form av leilighet.
Det er tidligere kommet innspill om butikk ved innkjørselen fra fylkesveien. Dette ble avvist
politisk, da det ville kunne underminere Joker Justvik. Man mente man heller måtte finne en
løsning lenger inn i området.
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Rest-Justvik

Rest-Justvik har 1593 innbyggere fordelt på 588 boliger, hvilket gir 2,7 innbygger pr. bolig.

Aldersprofilen viser en forholdsvis ung bydel med overvekt av de to barnegruppene og få
eldre. Det har vært noe generasjonsskifte på Jærnesheia, noe som bidrar til innslaget av
barn.
Boligsammensetning viser normalt innslag av eneboliger, men tre ganger så stort innslag av
rekkehus enn snittet for nye Kristiansand. Blokkleiligheter er faktisk helt fraværende. Under
flyttestatistikken for hele Justvik så vi en med alder tiltagende liten evne til å tilby utlytterne er
alternativ bolig innen bydelen. Sammenhengen med boligstrukturen er åpenbar.
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Vi ser på eldrepotensialet:
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Rest-Justvik har et relativt stort eldrepotensiale. Ettersom vi vet bl.a. fra siste
boligundersøkelse at mange føler ganske sterk tilknytning til området de bor, vil det trolig
være behov for betydelig leilighetsbygging i Rest-Justvik. Det er da også planer om dette i
tilknytning til og vis-a-vis Justvik senter, med bydelshus, kirke, butikk og barnehage. God
adkomst til senteret vil styrke nærsenterfunksjonen.
Det er også bygget gang- og sykkelvei fra Jernesheia og ned til Justvik skole. Dette vil også
bidra til å styrke senteret og samle bydelen på en god måte.
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Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.

Både første og siste diagram viser at Jærnesheia har svak sentertilknytning. Grunnkretsen
Jærnesheia har svært få eldre, og leilighetsbygging nær senteret vil kunne tilby bydelsintern
boligkarriære.
Justvik har 3393 innbyggere, og en boligmasse på 1238. Vertikaltdelte boliger er
dominerende. Innslaget av leiligheter er svært lite, men en del er realisert og under
planlegging på Justneshalvøya, og også i tilknytning til bydelssenteret på Justvik. Her finner
vi en del tilbud som kirke, bydelshus og Joker-butikk. Leilighetsbygging vil bidra til en
nærsenterfunksjon.
Flytteprofilen viser en bydel med noe lavere flytterate for gruppene mellom 20 og 39 år.
Alderssammensetning viser en typisk barnefamilie-bydelsprofil. Særlig barn 0-9 år er tydelig
representert, noe som for en stor del skyldes utbygging av Justneshalvøya, men også noe
generasjonsskifte på Jærnesheia. Det er tiltagende lav innen-prosent med stigende alder
blant utflytterne på Justvik. Både flytteprofil og boligsammensetning peker på et svakt tilbud
til de som får et endret boligbehov.
Justvik er til dels splittet i en gammel og en ny del (Justneshalvøya). Til nå har det fra politisk
hold vært motstand mot å etablere dagligvaretilbud her, idet en er bekymret for at grunnlaget
for Justvik senter (butikk) vil bli skadelidende. Justneshalvøya har et potensiale på ca. 1250
boliger, og er nå noe over halvveis i sin realisering. Med betydelig innslag av leiligheter (se
siste kart) vil boområdet ha et eldrepotensiale, og det er naturlig å se for seg at det på sikt
etableres et dagligvaretilbud. Utfordringen blir da å gi det en plassering som best mulig
betjener befolkningen, samtidig som det ikke utarmer grunnlaget for Justvik senter.
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Ålefjær

Ålefjær er det delområdet med størst areal, men det minste i folketall; 395 og 171 boliger.
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Befolkningsprofilen viser en viss overvekt av gruppene mellom 40 og 79 år, og lite innslag av
80år+.
Boligsammensetningen er ensidig; så å si bare eneboliger.

Flytteprofilen viser stabilitet, men svakt tilbud til de som skifter bolig. Igjen ser vi
sammenhengen mellom ensidig boligmasse og lav innen-%.
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Eldrepotensialet er relativt stort, men lite i absolutte tall, siden bygda har få innbyggere.
Det var tidligere en kolonial på Ålefjær. Denne er lagt ned. Det er regulert inn et
leilighetsbygg på den gamle utskipningskaien for tømmer og trelast, - «Ålefjær brygge» med
120 leiligheter. Boligmassen vil da komme opp i ca. 300. Det er et stykke opp til
tommelfingerregelen for grunnlag for drift, minimum: 500. På den annen side har
Solsletta/Foss på Tveit 257 boliger og gir grunnlag for Tveit Snarkjøp. Begge steder har
antagelig omtrent den samme gjennomgangstrafikken. Ålefjær har adskillig både pendling og
handelsreiser mellom Vennesla og Sørlandsparken. Dermed kan det absoulutt tenkes at det
kan bli grunnlag for et nærsenter, noe som sammen med 120 leiligheter med
erfaringsmessig betydelig innslag av eldre, kan utgjøre en nærsenterfunksjon.
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Tveit

Tveit har 3164 innbyggere, fordelt på 1305 boliger. Dette gir 2,4 personer pr. bolig, som er
noe over snittet for nye Kristiansand.
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Befolkningsprofilen er ganske lik den for nye Kristiansand, dog er innslaget av 80år+ noe
større enn snittet. Tveit var tidligere den bydel med lavest andel leiligheter. Nå er man oppe i
9,7% (1.1.-18) etter endel utbygging på Hamre. Men dette er godt under snittet for nye
Kristiansand, som er 24,1%

På tross av lite innslag av leiligheter har Tveit større innen-% enn kommunesnittet. Det er
rimelig å se dette i sammenheng med noe av den samme stedbundethet som vi mener å se
på Flekkerøy.
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Eldrepotensialet er betydelig, for begge eldregruppene.
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2035

2040

Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.

Mye av økningen blant eldre vil etterspørre leiligheter, slik at realiseringen av planlagt
leilighetsbygging på Hamre kan forventes å fortsette. Her finner vi en del tilbud som
menighetshus, bensinstasjon, dagligvarebutikk, med andre ord et senter med
bydelsfunksjon. I og med at nye leilighetsanlegg er lagt såpass like ved, samt at
dagligvarebutikken er planlagt utvidet med leiligheter på toppen av butikk, får senteret også
en nærsenterfunksjon.
Også vestsiden av Tovdalselva bør være aktuell for et større innslag av leiligheter, ettersom
en der finner en særlig ensidig boligssammensetniing dominert av eneboliger. Tveit snarkjøp
på Solsletta planlegger utvidelse, og leiligheter vil kunne skape en god nærsenterfunksjon.
Her finner vi dessuten Tveit kirke og et sivilforsvarsanlegg,
Grunnlaget for Tveit Snarkjøp begrenset – 257 på Solsletta og Foss. Likevel ser det ut til at
den kan drives med rimelig lønnsomhet, antagelig pga en del gjennomgangstrafikk til og fra
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Birkenes. Etter at senterfunksjonene på Ryen ble avviklet, samt utviklingsbegrensninger ifm.
flystøy, peker Solsletta seg ut som fremtidig senterområde i Tveit Vest.
Kiwibutikken på Ryensletta har ingen nærsenterfunksjon ettersom det nesten ikke bor folk
rundt butikken. Men den overlever ved å fange opp trafikken til Ryen og Brattvollheia med
362 boliger, samt trafikk til Solsletta/Foss og pendlingen mellom Kristiansand og Birkenes.
Ryen var tidligere senteret i gamle Tveit kommune. En har tidligere hatt en del tilbud rundt
krysset Dønnestadveien/veien mot Ålefjær. Det har vært bank, post, slakter, bakeri,
musikkhus. Alt dette er i dag avviklet, bortsett fra musikkhuset. En barnehage er kommet til.
Reglen ifm. flystøy setter begrensninger for hvordan Ryen kan utvikles.

Lauvåsen

Lauvåsen er delt mellom Lauvåsen nord og Lauvåsen syd. Det er Lauvåsen nord som til nå
har hatt så å si all utbygging.
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Lauvåsen har 460 innbyggere per 1.1.-19 og 1.1.-18 var det 157 boliger. Bolig massen er
dominert av eneboliger, og noe innslag av horisontaltdelt<=3.etg og noen får leiligheter
.
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Pga få innbyggere er eldrepotensialet foreløpig beskjedent. Men på sikt vil antagelig en del
få behov for boligforenkling.
Det er satt av tomt til næring/dagligvare omtrent midt i området langs hovedveien som går
parallelt med E18. Det er fortsatt 740 planlagte boliger som står igjen å bygge, samt planer
(med innsigelse fra fylket) om ytterligere 300 boliger (se brunt punkt mot nord øst) som en
begynnelse på Hamrevann.
Uansett utfallet av alt dette viser kartet over at verken Rema1000 som nærmeste butikk på
Sørlandssenteret eller Hånes senter vil kunne danne noen nærseterfunksjon med boliger på
Lauvåsen, verken –nord eller –syd. Ved å bygge leiligheter omkring fremtidig
dagligvarebutikk, vil befolkningen på Lauvåsen ha en nærsenterfunksjonsmulighet og
mulighet for bydelsintern boligkarriære når behovet for enklere bolig melder seg.
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Hånes

Hånes har 4388 innbyggere og 1978 boliger, hvilket betyr 2,2 personer pr. bolig, noe som er
litt over snittet for nye Kristiansand: 2,18.
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Hånes ble bygd ut på 70-og 80-tallet, og vi ser avtrykket av innflytterne i gruppene 60-79 år
som markerer seg i befolkningsprofilen. Det har vært interessant å følge denne utposingen:
For tyve år siden stoppet befolkningen etter gruppen 50-59 år. Barnetallene har tatt seg opp
igjen etter at et visst generasjonsskifte satte inn. Men vi har også hatt relativt nye
utbygginger (Bamåsen, Berhusheia) som har bidratt til flere barn i første bølge.
Boligstrukturen er noe spesiell: uvanlig stort innslag av rekkehus. Blokk-innslaget er omtrent
på kommunesnittet.

Flyttestatistikken viser noe større turbulens for de yngste, og noe mindre for unge voksne.
Innen-% er omtrenst som snittet for kommunen, men synker ved alder fra og med 60 år. Det
er kanskje rimelig å se dette i sammenheng med at Hånes er en forholdsvis ung bydel.
Kanskje mangler også Hånes et identitetsbærende samlende punkt. Avstanden mellom
dagligvaretilbudene og leilighetsanleggene i den sydlige delen av Hånes
(næresenterfunksjonen) kunne også med fordel vært mindre.
Det er kommet til Hånes Panorama og andre leilighetsbygg siden flyttestatitikken ble
avsluttet (2013). Det bør være et mål å videreføre slik bygging for å bedre bydelens even til å
tilby sine utflyttere bydelsintern boligkarriere.
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Eldrepotensialet er slik:
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Diagrammet viser noe økning av yngre eldre, og en markant økning for eldre eldre, dvs.
80år+.

Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.

Vi finner leilighetsanlegg i nærheten av Hånni senter i Fruktveien, og som nevnt er Hånes
Panorama bygd i nærheten av Hånes senter hvor vi finner enkelte andre tilbud, bl.a. skole og
kirke. Senteret har slitt en del med utskiftninger av virksomheter. Men det er rimelig å
tilkjenne det en bydelsfunksjon ved at det favner en del bredere enn kun dagligvarer. En del
av senteret er planlagt ombygd til leiligheter, noe som vil styrke nærsenterfunksjonen.
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Det er planer om utbygging med boliger nord for Randesund planteskole. Det er også
fremmet forslag om butikk. Hånni Fruktveien har bestått siden oppstarten, men marginene er
ikke større enn at en skal være forsiktig med etableringer som vil kunne underminere
eksisterende dagligvaretilbud som har en viktig nærsenterfunksjon mot Vigvollåsen og
terasseleielighetene i Fruktvien og Plommeveien.

Indre Randesund
Indre Randesund er et av de største delområdene i kommunen, med 10394 innbyggere og
3907 boliger. Delområde 18 ble definert da utbyggingen ikke hadde kommet særlig langt.
Siden har Dvergsnes utviklet seg med nesten 1100 boliger og 3200 innbyggere, mao. en
egen bydel: folk som «bor» på Odderhei «bor» ikke på Søm, og omvendt. Etter hvert vil
Benestad utvikle seg som et eget identitetsområde på størrelse med Hånes.

Vi ser først på diagrammer og analyser vi har gjort for hele dette store delområdet.
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Befolkningsprofilen for delområdet sett under ett viser småbarns profil, hvor Dvergsnes bidrar
mest siden dette er den nyeste «bydelen».
Boligmassen domineres av eneboliger og rekkehus. Men det planlegges en god del
leiligheter både på Liane (Randesund Hageby, også med dagligvaretilbud), og i de
resterende planer på Dvergsnes.
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Flyttestatistikken vilser en noe mer stabil bydel (gjelder hele Indre Randesund) enn snittet. Vi
ser også en noe over gjennomsnittlig evne til å tilby utflytterne alternativ bolig innen bydelen.
Sosioøkonomisk skårer delområdet sterkt. Det er et robust og populært delområde.
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Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.
Kartet over viser nyere blokkbebyggelse med heis i Søm nordøst, og på Dvergsnes. Men om
dette når vi nå skal se på Indre Randsund eksl. Dvergsnes og Dvergsnes.

Indre Randesund eksl. Dvergsnes

Selv når Dvergsnes ikke er talt med, har bydelen 7194 innbyggere, og 2915 boliger.
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Befolkningsprofilen er omtrent som for hele nye Kristiansand. Boligmassen domineres av
eneboliger og rekkehus, men vi finner også en del blokk-bebyggelse, som antagelig har økt
siden telledato 1.1.2018.
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Eldrepotensialet viser en profil som går igjen for mange bydeler. Men utgangspunktet er her
en særlig stor befolkning, slik at potensialet absolutt sett er stort; 411 og 289 for hhv. yngre
og eldre eldre.
Det er tre dagligvarebutikker idag: Meny på Rona, Vardåsen og Kiwi på Søm. Tidligere var
det dagligvaretilbud på Torsvikheia. Kartet viser ganske stor befolkning og en del
leilighetsanlegg rundt nord i Vardåsveien, som kommer utenfor 500m-sonen rundt
eksisterende butikker. Med dette økte befolkningsgrunnlag og forventet aldersutvikling vil det
antagelig være grunnlag for etablering i omrædet. Nærhet til leiligheter vil danne en verdifull
nærsenterfunksjon.
Rona, Randesund Hageby og Benestadfeltet
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Dagligvaretilbud integrert i Randesund Hageby vil kunne utgjøre en nærsenterfunksjon i
samspill med det ganske store antall boliger allerede er bygd og som vil komme (ca 400,
mest leiligheter). Dessuten bør Benestad – som er ganske langt i geografisk utstrektning, ca.
3km fra Rona - få en nærsenterutvikling både ca. halvveis i feltet og lengre øst i feltet (på
samme måte som Hånes har to dagligvaretilbud). For boligene nærmest Rona er Rona
senter irrelevant som nærsenterfunksjon, da avstanden fra de nærmeste boligene er ca.
800m og øker for boligere lenger øst. Også planlagt butikk mot øst vil være irrelevant her, da
avstandene er store, faktisk også for leilighene lengst øst da disse er plassert oppe på heia
med adskillig høydemetre som barriere for de med resusert mobilitet.
Det blir trolig viktig å unngå overetablering av dagligvaretilbud rundt Rona senter da dette vil
kunne undergrave markedsgrunnlaget for disse tre ønskelige etableringer.

Dvergsnes

Dvergsnes har 3200 innbyggere fordelt på 1100 boliger. Det bygges stadig mer, slik at
tallene blir fort foreldede.
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Befolkningssammensetningen er typisk for unge bydeler med stort innslag av eneboliger og
rekkehus. Men vi ser også at innslaget av leiligheter er ca halvt så stort som snittet for hele
nye Kristiansand, og det planlegges ytterligere leilighetsbygging.
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Eldrepotensialet er ganske stort 427 og 109 for hhv. yngre og eldre eldre, 21 år frem i tid.
Odderheia ble bygd ut først, og dette bidrar nok en del til potensialet.
Ser vi på kartet øverst, ser vi at store deler av Odderhei og de sydlige deler av Dvergsnes
har svak senterdekning. Innenfor den røde sirkeligen (200m luftlinje) bor det faktisk ganske
få mennesker, idet de nærmeste tomtene er okkupert av kontorer til industrien ved
Korsvikfjorden. Dersom disse byggene på sikt skulle vise seg unødvendige, vil man få en
markert forsterket nærsenterfunksjon dersom man transformerer til leilighetsanlegg.
Odderhei har stort sett eneboliger og rekkehus, og alderssammensetningen er deretter.
Lenger syd på Dvergsnes er det allerede flere lielighetsanlegg, og flere vil kunne komme.
Det har vært antaydet butikk både like ved Coop Dvergsnes og lenger syd på Dvergsnes.
Særlig et initiativ mot syd bør støttes opp om, som utfra forventet alderssammensetning vil
kunne danne en nyttig nærsenterfunksjon.
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Coop Dvergsnes har en årlig omsetning på ca. 93 millioner, slik at faren for å underminere
driften ved en ekstra butikk, er minimal.

Ytre Randesund

Ytre Randesund har 2858 innbyggere, og en boligmasse på 1134. Det er et geografisk,
demografisk og identitetsmessig skille mellom det gamle Randesund – av enkelte kalt
«Ytrebygda» - og den nye urbane utviklingen på Tømmerstø-Fidje. Grunnkretsen
Rabbersvik/Frigstad fanger opp i seg den nye urbaniteten og inkluderer også bebyggelsen
langs kystveien frem til Kongshavn. I grunnkretsen finner vi en rask befolkningsvekst siden
1994 som følgende diagram viser:
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Befolkningsprofilen har blitt mer lik snittet de senere år. Det er fremdeles en viss dominans
av barnefamilier, og et visst fravær av 80år+. Det er betydelig overvekt av eneboliger, men
innslaget av leiligheter er betydelig, tatt i betraktning av dette tilhører de perifere bydeler.
Det er planer om ytterlige leiligheter sydøst i Tømmestø-Fidje-feltet – Sørskauen – men dette
er foreløpig lagt på is pga. begrenset infrastuktur.
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Flyttestatistikken viser betydelig større stabilitet enn snittet for gamle Kristiansand. Samtidig
ser vi at %-innenflytting synker kraftig fra og med 70+år. Bildet hadde nok vært dårligere
hadde det ikke vært for de nye leilighetsanleggene. Når gruppen 80år+ skifter bolig, er det
nesten ingen som finner et tilbud innen bydelen.
Eldrepotensialet er slik:
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Ved fremskrivning vil det være 206 og 216 hhv. yngre og eldre eldre om 21 år.
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Grønt felt = 300m, lys grønt felt = 500m faktisk gangavstand til butikk. Rød prikk betyr større
leilighetsanlegg uten heis, grønn prikk betyr med heis.
Kartet over fokuserer på Grunnkretsen Rabbersvik-Frigstad.Grunnkretsen har 928 boliger
pr.1.1.2019 og 2.344 innbyggere prl 1.1 2020. En regner med et restpotensiale fra og med
2020 på ca. 126 boenheter, knyttet til den nye bydelen som har utviklet seg. Dersom vi
regner ca. 2 innbygger pr. bolig i restpotensialet, vil innbyggertallet ved ferdig utbygging ha
ca. 2.596 innbyggere. Dersom vi skjønnsmessig trekker fra den mindre butikknære25
bebyggelsen langs kystveien, vil den nye bydelen ha ca. 2.400 innbyggere. Til
sammenligning har Tinnheia 2977 innbyggere. Dersom vi trekker fra Hannevik terasse (277)
og Hannevikåsen (420) får vi en rimelig butikknær befolkning på ca 2.280.
Dermed er de to bydelene rimelig sammenlignbare mhp nærsenterpotensiale. På Tinnheia
finnes et senter med både bydelsfunksjon og nærsenterfunksjon.
Fra flere undersøkelser vet vi at tilknytningen til perifere bydeler er særlig sterk. Det er store,
relativt nye leilighetsanlegg i bydelen, og leiligheter utgjør også en betydelig andel av
restpotensialet. Det skulle således ligge til rette for at det fremskrevne antall eldre skulle
finnes seg til rette, i nåværende eller eventuelt en forenklet boligtype. Det vi imidlertid ser
som en mangel ved bydelen er fraværet av et senter.

25

Med «butikknær» mener vi den befolkningen som bor slik at aktuell butikk naturlig vil bli brukt til
dagligvarer. Det viser seg at høydeforskjeller utgjør en barriære for handel dersom butikken ligger
vesentlig høyere enn der man bor.
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Det er daglivaretilbud på Tømmestø brygge. Denne er hovedsakelig rettet mot
fritidsbebyggelsen og sommerhalvåret. Den er vanskelig tilgjengelig fra landsiden, og utgjør
knapt et nært og lett tilgjengelig tilbud for den nye bebyggelsen på Tømmerstø-Fidje.
Det finnes et grendehus ved Bordalen, rimelig sentralt i den nye bebyggelse, spesielt når
Tømmerstø Øst blir realisert. Det finnes også en ungdomsskole – Holte skole – beliggende
ved Holteveien.
At det ikke er satt av grunn til et senter og dagligvaretilbud til en bydel av betydelig størrelse
mener vi må tilskrives statiske begreper som hindrer dynamisk tenkning. Kundegrunnlaget
skulle være mer enn stort nok for et dagligvaretilbud. En etablering skulle heller ikke være
noen trussel overfor den solide drift ved Coop Dvergsnes.

Vedlegg 1
For å nærme seg et svar kan det være nyttig å se på relevant sosiologisk teori og
derigjennom jakte noen allmenbyråkratiske motiver. Den polske sosiologen Zygmunt
Baumann (1925-2017) er opptatt av hvilke krefter som kan utspille seg i byråkratiet. I så
måte viser han til en del lite flatterende historiske eksempler.
Byråkratiteori – moderniteten.
Den tyske sosiologen Max Weber er byråkratiteoriens far. Byråkratiet vokser frem når
tradisjonell og karismatisk makt må vike for rasjonelt (fornuftsmessig) begrunnede handlinger
og maktutøvelse. Zygmunt Baumann og Habermas er samtidige tenkere som står i den
Weberianske tradisjon. Baumann er den som sterkest har betont byråkratiets behov for
fravær av tvetydighet. Man kan kanskje si at Baumann fokuserer på hvordan byråkratiet blir
«firkantet», og Habermas – med sitt diskurs-begrep – fokuserer på hvordan byråkratiet kan
«mykes opp», bli mer «menneskelig».
Det moderne26 har iflg. Baumann vært preget av redselen for tvetydighet. Troen på
vitenskapen og fremskrittet har vært knyttet til en klassifikasjonsiver - en trang til entydighet
og orden. Det idealet klassifikasjonen søker å realisere, sier han, en "en form for filkabinett".
Det rommer alle de ting verden består av, der hver ting holdes adskilt. Orden er å holde noe
sammen som en enhet ved å utelukke forskjellene. Man får tilsynelatende kontroll over
verden ved å undertrykke alt som unndrar seg de rene kategoriene. Slik også med utopien
om det moderne samfunnet, det som er styrt av fornuften.
Det er lett å se parallellen til vårt eget byråkrati og bydelsbegepet. Avgrensningen av
bydelene som identitetsområder er til dels rimelig tvetydig. Noen som bor i Suldalen vil si de
bor på Grim, andre ikke. Bor folk på Kuholmen på Lund? Bor de på Slettheia i Vågsbygd?
Bor gamle Møvig-folk i Voiebyen?. Full orden i dette blir det først når byråkratene kan trekke
klare grenser. Og da blir de fire tidligere HS-distriktene fristende å kalle «bydeler», kun med
visse «tvetydigheter» innerst i Ålefjærfjorden og fra Hannevika og oppover E-39.
I SSB’s veileder fra 1980 når det gjelder inndeling i grunnkretser og delområder finner vi en
presisering av hva en mener med bydeler/bygdelag. Her et utsnitt:

Vi har her dels sakset fra ulike artikler fra UIO’sin hjemmeside, dels gitt våre egne fortolkninger.
Koblingen mot vår aktuelle situasjon står for vår egen regning.
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