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Sammendrag/
anbefaling
Kristiansand har 88 447 innbyggere pr.1.1. 2016. Bydel 
øst har 20 528 innbyggere og består av lokalområ-
dene Tveit inkludert Lauvåsen, Hånes, Indre og Ytre 
Randesund. Bydel øst vil være vekstområde når det 
gjelder fremtidig boligutvikling. 

Det er en skjevfordeling av offentlige kulturtjenester 
i kommunen. Bydel øst kommer dårlig ut og mangler 
et kultursenter som kan tilby innbyggerne offentlige 
tjenester på lik linje med Vågsbygd.  Målet med kul-
tursentrene er å samle kulturtjenester som har en 
bydelsdekkende funksjon, som bibliotek, kulturskole, 
svømmebasseng og kontorer for Fritidsetaten øst. 

Bydelsdekkende kulturtjenester er naturlig å plassere 
sentralt i Rona, da det er god tilgjengelighet via buss-
metro fra ulike deler av bydelen. Det forventes en sy-
nergieffekt ved å etablere kulturaktiviteter på samme 
sted som andre tjenester til befolkningen. 

Planene for utbygging på Hamrevann, Benestad, Lauvå-
sen, Strømsheia og siste regulering av Sørlandsparken 
understøtter plassering av Kultursenter øst i Rona.  
Kommuneplanen for 2011 - 2022 angir Rona som by-
delssenter på østsiden av byen.

Kulturdirektøren anbefaler å starte arbeidet med 
å sikre areal til videre utvikling av et kultursenter i 
Rona i samsvar med foreliggende behovsutredning.

Foto: Helge Dyrholm
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1 Bakgrunn for saken
Behovsutredning Kultursenter øst er i handlingspro-
grammet 2015 - 2018 oppført under plan- og utred-
ningsprogrammet.  Behovsutredningen har til hensikt 
å klargjøre arealbehov og innhold i et fremtidig kul-
tursenter på østsiden. 

I budsjettmøtet 16.12.2015 vedtok bystyret følgende: 
«Bystyret ber administrasjonen vurdere å utrede sak 
om å etablere en biblioteksfilial på østsiden av byen». 
Svar på denne oversendelsen ble fremmet for kultur-
styret 25.5 og formannskapet 8.6.2016. Bibliotekfilial 
på østsiden av byen, er en del av behovsutredningen 
for kultursenter øst, som nå legges frem.

Målet med kultursentrene er å samle kulturtjenester 
som har en bydelsdekkende funksjon. Det dreier seg 
om tjenester som bibliotek, kulturskole, svømmebas-
seng og kontorer for Fritidsetaten øst. Målsettingen 
er å ha et bydelsdekkende kultursenter på begge si-
der av byen. I 2009 ble Vågsbygd kultursenter åpnet i 
tilknytning til Vågsbygd senter.

Det finnes en rekke vedtak hvor bydelsdekkende kul-
turtjenester på østsiden er omhandlet: 

2002 - Strukturanalyse Randesund: analyse av alter-
native utviklingsretninger med forslag til senterstruk-
tur og utviklingsretning.
2007 - Godkjent reguleringsplan for Rona senter 
hvor det ble avsatt 2 500 m2 til Kultursenter øst.  
2015 - Kommunedelplan idrett og friluftsliv anbefa-
ler at det på sikt etableres nye svømmeanlegg i bydel 
øst og vest. Det uprioriterte langsiktige behovet for 

svømmebasseng i øst og vest har vært omtalt i planen 
fra og med 2007.
2015 - Bystyret ber administrasjonen vurdere å 
utrede sak om å etablere en bibliotekfilial på østsiden 
av byen.

I Kommuneplanen for 2011 - 2022, står det at «By-
delssentrene (Rona og Vågsbygd) skal gi et variert 
handels- og servicetilbud til befolkningen på øst- og 
vestsiden av byen, og skal i innhold langt på vei kun-
ne sammenlignes med kommunesentrene i våre na-
bokommuner» (s. 57). Det må legges til rette for at 
disse sentrene kan fungere og utvikle seg med handel, 
tjenesteyting og tilgjengelighet slik at det samlet sett 
blir en god byutvikling. (s. 56 i kommuneplanen). Kom-
muneplanen angir Rona som bydelssenter på østsiden 
av byen, hvor det da vil være naturlig å plassere et 
kultursenter.

Påvirkningsfaktorer
I arbeidet med behovsvurdering av Kultursenter øst 
har mulige påvirkningsfaktorer når det gjelder lokali-
seringsalternativer vært vurdert. Dette gjelder blant 
annet fremtidig boligutvikling på Benestad, Lauvåsen, 
Strømsheia og Hamrevann. I tillegg ville også vedtak 
av reguleringsplaner for Sørlandsparken ha betydning. 
Vedtak om nye boligområder, eksisterende bebyggel-
se og pågående planprosesser bygger opp om at Rona 
vil være mest tjenlig plassering av Kultursenter øst. 
K5-prosessen er ikke tatt hensyn til i vurderingene, 
men deler av tjenestetilbudet innen kultur er synlig-
gjort i tabeller for å vise en større geografisk helhet 
når det gjelder tjenestetilbud.
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Sørlandsparken
Sørlandsparken ble etablert som industriområde i 
1977. Den vesentligste endringen var da forretninger 
og handel ble innført med Sørlandssenterets etable-
ring i 1987. 

I den senere tid har det vært økt trykk på etablering 
av tjenesteyting som omhandler bl.a. service, serve-
ring og kulturvirksomheter. Dagens bestemmelser 
åpner i hovedsak ikke for dette. Formålet med siste 
planprosess og endelig vedtak i bystyret den 24.11.15 
var å ta stilling til om det skulle åpnes for tjenestey-
ting i Sørlandsparken. Vedtak 4 b lyder: 

Følgende legges ikke inn i planene i Sørlandsparken:
i.  Kultur (kulturinstitusjoner, bibliotek, konsertlokale, kino, 
teater, museum, galleri, kirke og annen religionsutøvelse og 
forsamlingslokale).
vi.  Ordinære idrettsanlegg

Benestad
Det er utarbeidet flatereguleringsplan med konse-
kvensanalyse for feltet. Flere delfelt er under detal-
jregulering. Området vil bli en helt ny bydel med opp 
mot 2 000 nye boenheter. Når planområdet er ferdig 
utbygd, kan det bo mellom 5 000 og 6 000 mennesker 
i området.

Lauvåsen
Det er utarbeidet reguleringsplan for området. Flere 
delfelt er under utbygging eller ferdig bygd, samt at 
nye delfelt er under utvikling. Området skal inneha vel 
1 000 boenheter når det er ferdig utviklet.

Strømsheia
Plan for Strømsheia med bolig og næringsutvikling er 
godkjent. Det er tatt høyde for etablering av 266 bo-
enheter her.

Rona er et naturlig trafikkknutepunkt 
med god metrobussforbindelse.
Foto: Helge Dyrholm
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Hamrevann – kommunedelplan for Hamre-
vannområdet
Boligområdet er avsatt til utbyggingsformål i Regio-
nal plan for Kristiansandsregionen 2011-2050. Bysty-
ret vedtok kommunedelplan for Hamrevannområdet, 
planalternativ 2, den 1.6.2016. Planalternativet om-
fatter hele utbyggingsområdet Hamrevann. Området 
har kapasitet til 4 100 boenheter. Hamrevannområdet 
legger til rette for økt boligbygging øst i kommunen 
slik at behovet for bydelstjenester øker. 

Dagens situasjon i bydel Øst
Samlet sett har kommunen 88 447 innbyggere 
pr.1.1.2016. Bydel Øst dekker bydelene Indre og Ytre 
Randesund, Hånes og Tveit, her bor det 20 528 inn-
byggere.

Framskrevet folkemengde i Kristiansand. Tallene er 
basert på nasjonal vekst målt i 3 verdier; lav, middels 
og høy. Framskrivingen er vurdert ut fra 2016 og fram 
til 2040:

Referanse: https://www.ssb.no/
Store deler av befolkningsveksten fram til 2040 vil 
komme øst for Varoddbroa.
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Bibliotek
Det finnes ikke noe bibliotekstilbud på østsiden av 
byen. Fram til 1.1.2005 leide Kristiansand kommune 
bokbuss av Vest-Agder fylkeskommune en dag i uka. 
Bussen hadde sine stopp øst for Varoddbrua. Tilbudet 
opphørte da bokbussen ble nedlagt. 

Kristiansand hovedbibliotek ligger midt i byen ved 
Nedre torv. På vestsiden av byen har vi bibliotek i 
Vågsbygd, og to mindre kombinasjonsbibliotek på 
Flekkerøy og på Hellemyr. Biblioteksbehovet på øst-
siden øker i takt med befolkningsveksten. 

Kommune Innbyggertall 
pr.1.1.2016

Antall 
folkebibliotek

Antall 
årsverk

Merknad

Birkenes 5 147 1 0,85 årsverk Gammelt bibliotek, sentralt plassert i 
sentrum

Lillesand 10 577 1 3,33 årsverk Nytt bibliotek i 2. etasje over butikker, 
unik havutsikt, sentralt plassert

Søgne 11 260 1 2,97 årsverk Nytt stort bibliotek, samlokalisert med 
kafe og servicetorg, sentralt plassert

Songdalen 6 419 2 1,58 årsverk Nytt hovedbibliotek i tilknytting til kom-
muneadministrasjon i 1. etg., sentralt 
plassert. En filial

Kristian-
sand

88 447 4 32,9 årsverk Hovedbibliotek: Skal bygges om i 2016/17, 
sentralt plassert.
Vågsbygd bibliotek: Flyttet inn i nye lokaler 
i 2009, sentralt plassert

Flekkerøy og Hellemyr kombinasjonsbibli-
otek, det vil si kombinert skolebibliotek og 
folkebibliotek: begge ligger i tilknytting til 
nyere skoleutbygginger

Samlet 121 850

Trofaste brukere av avislesesalen. Foto: Helge Dyrholm
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Kulturskolen
Øst for Varoddbroa har kulturskolen kun undervis-
ning på Vardåsen skole (tverrfaglig grunnopplæring for 
elever i 2. klasse) og Dvergsnes skole (billedkunst, pi-
ano og saksofon). De aller fleste elevene, også mange 
av de yngste, får dermed sin undervisning i Musik-
kens hus i sentrum. Kulturskolen har stort behov for 
undervisningslokaler øst for Varoddbroa med gode 
samarbeidsmuligheter og læringsmiljø for lærere og 
elever.

Fritidsetaten øst
Fritidsetaten øst driver aktiviteter i lokalområdene i 
Randesund, Tveit, Hånes, Justvik og Lund. Administra-
sjon og kontorplasser til enhetens ansatte er i dag på 
Strømme senter. Utleie av kulturlokaler samt utlån av 
sportsutstyr betjenes fra Strømme senter. 

Idrettsetaten
Bydel øst har ikke eget svømmebasseng som er til-
gjengelig for publikum. Det er et eldre skolebasseng 
ved Haumyrheia skole. Dette er det eneste offentlige 
bassenget som er i drift i dag i bydelen. Bassenget er 
12,5 m x 8,5 m (etablert 1965). 

Det vil være svært kostnadskrevende hvis det inn-
treffer behov for større reparasjonsarbeider, og bas-
senget vil i så fall bli stengt ned. Haumyrheia skole 
benytter i dag bassenget i liten grad. 

Svømmeidretten lokalt benytter bassenget daglig til 
svømmeopplæring og trening for barn i alderen 5 -12 
år på alle ukedager fra kl.16.00 - 21.00. Anlegget er 
ikke publikumsåpent.

Foto: Anders Martinsen
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Kommune Innb. 
pr.1.1.
2016

Har kommu-
nen svømme-
anlegg som 
er åpent for 
publikum?

Størrelse på 
tilgjengelig basseng

Merknad

Birkenes 5 147 Nei Privat anlegg: Birkeland folkehøy-
skole 12,5 m x 8,5 m

Lillesand 10 577 Ja Møglestu: 12,5 m x 25m
(etablert 1979)

Søgne 11 260 Nei Har ikke svømmeanlegg

Songdalen 6 419 Nei Har ikke svømmeanlegg

Kristian-
sand

88 447 Ja Aquarama: 50 x 25m mm. 
Bassenget tilsvarer 4 stk. 25 
m basseng. Totalt 17 basseng i 
bygget. 
(etablert 2013 – åpent for 
publikum)

Vågsbygd treningsbasseng:
12,5 m x 10 m 
Benyttes primært til skole og 
idrett
(etablert 1968 – kan leies av 
grupper)

Haumyrheia treningsbas-
seng: 12,5 x 8,5 m
Benyttes til skole og idrett, ikke 
publikum.
(etablert 1965 – stengt for 
publikum)

Private anlegg:

Ansgarskolens treningsbas-
seng: 12,5 m x 6,4 m 
(stengt for publikum)

SiAs anlegg på Gimlemoen:
25 m x 12,5 m basseng
(etablert 2001 – ikke-medlem 
kan løse enkeltbillett til svøm-
mehall)

Samlet 121 850

Oversikt svømmeanlegg i regionen, dagens status på kommunenivå
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Aquarama med sitt 50-metersbasseng og Student-
samskipnadens 25m-basseng på UiA er åpne for 
publikum. Norges svømmeforbund anbefaler en dek-
ningsgrad med ett 25-metersbasseng pr. 10 000 inn-
byggere for at det skal kunne dekke publikums- og 
svømmeidrettens behov. Ut fra denne beregningen 
mangler Kristiansand 2 til 3 svømmeanlegg. Den loka-
le svømmeidretten i bydel øst vil trenge et nytt bas-
seng fra det tidspunkt når bassenget på Haumyrheia 
må stenge.

Vågsbygd kultursenter
Bydel vest dekker lokalområdene Flekkerøy, Ytre og 
Midtre Vågsbygd, samt Slettheia. Her bor det 22 964 
innbyggere pr. 1.1.2016. 

Vågsbygd kultursenter består av det opprinnelige 
samfunnshuset, som kommunen overtok driften av i 
2014, kontorer til Fritidsetaten vest, bibliotek og un-
dervisningslokaler til kulturskole. Kultursenteret er 
lokalisert i umiddelbar tilknytting til Vågsbygd senter.

Vågsbygd kultursenter i Vågsbygd senter. 
Foto: Helge Dyrholm
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Idrettsfasiliteter som svømmebasseng og gymsal inn-
går i kultursenteret. 

Fritidsetaten vest har 7 kontorer, ekspedisjon og et 
kontor for driftspersonell og kveldsvaktmestre. I til-
legg kommer kopirom, møterom og grupperom. To-
talt utgjør dette 173,5 m2. Vågsbygd bibliotek er netto 
823,1 m2 inklusiv fellesareal. Det jobber 9 personer 
på biblioteket i Vågsbygd i dag, i totalt 4,4 årsverk. 
Kulturskolen har tre undervisningsrom på til sammen 
netto 182 m2 eksklusiv felles areal. Her får barn og 
unge i Vågsbygd undervisning i piano, gitar, teater og 
billedkunst, samt tverrfaglig grunnopplæring for de 
yngste. Samlokalisering medfører at enhetene deler 
på kjøkken, møterom og grupperom.  

Eksisterende svømmebasseng i Vågsbygd er av eldre 
dato, etablert 1968. Størrelse er 12,5 x 10m. Brukere 
på hverdager er skole og svømmeidrett. Private grup-
per kan leie bassenget på lørdager og søndager mel-

lom kl.13.00 og 18.00. Anlegget har ellers ikke åpent 
for publikum. 

For lokalsamfunnet betyr disse tjenestene mye for læ-
ring; leseferdigheter, svømmeferdigheter, kunstopplæ-
ring og sosiale ferdigheter. Det er også driftsmessige 
fordeler innenfor renholds- og vaktmestertjenester. 
Fritidsetaten vest, kulturskolen, biblioteket er svært 
fornøyd med samlokaliseringen og med det gode 
samarbeidet i Vågsbygd kultursenter.

Spill kan også være sosialt - det spilles mye både
på Biblioteket og i Fritidsetaten. Foto: Helge Dyrholm

Fritidsetaten vest 173,5 m2

Bibliotek 823,1 m2

Kulturskole 182,0 m2

Sum 1178,6 m2

«Samfunnshus» med bl.a. aula, 
gymsal, klasserom og basseng
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Hvorfor Kultursenter øst? 
Det er et mål at også barn, unge og voksne i bydel øst 
tilbys kultur- og fritidstjenester, på lik linje med inn-
byggerne i Vågsbygd og i byen for øvrig. Det er store 
mangler i tjenestetilbudet innen kultur i bydelen i dag.  
Det er ønskelig med samlokalisering med andre kul-
turaktører og annen type kommersiell eller offentlig 
virksomhet i Rona. 

Bussmetropunkt vil være i Rona, noe som gjør dette 
til et sentralt knutepunkt. Bydelen er langstrakt med 

ytterpunktene Ytre Randesund og indre del av Tveit 
mot Grødum. Avstandene i bydelen er relativt sto-
re, og deler av områdene er heller ikke del av buss-
metroaksen. 

Gjeldende kommuneplan legger til grunn at bydelen 
skal være vekstområde. Dette innebærer at det skal 
åpnes opp for en høy utbyggingstakt. Utbyggingene 
skal støtte opp om utviklingen av utpekt senterom-
råde Rona. I dag er det etablert leiligheter, matbutikk, 
apotek, treningssenter, tannklinikk og frisør i Rona. 

2 Presentasjon av Kultursenter øst

Foto: Kulturskolen
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Funksjoner, innhold og samarbeidspartnere

* Vurderes plassert i tilknytning til Kultursenter øst.
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Private og offentlige tjenestetilbud kan sammen bidra 
til å støtte opp om og styrke lokal tilhørighet i ulike 
livsfaser. Kultursektoren mener det er riktig å støtte 
opp om en videreutvikling av sentertilbudet her, med 
etablering av Kultursenter øst i Rona.

Utvikling av Kultursenter øst bidrar til å nå Kristi-
ansand kommunes målsetninger om talentutvikling, 

beskrevet i Kulturstrategien for 2013 - 2023: 

«Kristiansand kommune tar et særlig ansvar for at unge 
talenter innen ulike kulturuttrykk får utviklet sine ferdig-
heter.» «Talentutvikling skal vektlegges i kommunens egen 
virksomhet – på fritidsklubber, bydelshus, Samsen kultur-
hus og Kulturskolen – og i samarbeidet med kompetanse-
sentre, idrettslag og frivillige organisasjoner.» (s 19)

Forestilling for barnehagebarn på hovedbiblioteket
Foto: Helge Dyrholm
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Fritidsetaten øst 
Formål 
Tilby fritidstjenester for alle aldergrupper, med fokus 
på barn og unge. Tjenester for barn, unge og voksne 
vil i stor grad tilbys i lokalmiljøet. Utleie av lokaler og 
utstyr vil foregå fra Kultursenter øst.  Ansatte vil ha 
sin kontorplass i Kultursenter øst.

Målgruppe 
Befolkningen øst for Otra, dvs. lokalområdene Tveit, 
Hånes/Lauvåsen, Indre og Ytre Randesund, Lund/Gim-
lekollen og Justvik.

Arealbehov
Fritidsetaten øst har et arealbehov på 205 m2 netto 
til kontorer og utstyrslager for sport og friluftsliv. I 
tillegg vil det være behov for møterom, grupperom, 
lager, kjøkken m/spiserom og gangareal/ toaletter. Det 
er også ønskelig med en større sal med scene (200 

m2). Dette er funksjoner som kan løses i fellesskap 
med andre (fellesareal). 

Idrett - svømmebasseng 25 m
Formål
Tilby innbyggerne en lokal aktivitetsarena for fysisk 
aktivitet, som særlig imøtekommer behovet for skole-
svømming og svømmeidrett. Nytt basseng vil erstatte 
dagens skolebasseng på Haumyrheia når dette fases 
ut. 

Målgruppe 
Primært barn og unge i bydelen. Om bassenget åpnes 
for publikum, vil befolkningen som helhet være mål-
gruppe.

Svømmebasseng 
Det vurderes som fremtidsrettet å tilrettelegge for et 
nytt basseng som er 25 meter i bydelen. Plassering og 

Foto: Fritidsetaten øst
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samlokalisering med andre kulturtilbud og nærhet til 
bussmetroaksen i Rona vil styrke tilgjengeligheten for 
innbyggerne.

Svømmeanlegg er et av de aller beste folkehelseanleg-
gene. Samtidig er det en viktig arena for svømmeopp-
læring i skolen og som idrettsarena for svømmeidret-
ten. Ny læreplan for grunnskolen, vedtatt høsten 
2015, har økt fokus på forbedring av ferdighetskrav i 
svømmeferdigheter. 

Det åpnes også opp fra Fylkesmannen, at det kan gis 
tilskudd til svømmeopplæring for 4 - 6-åringene i bar-
nehagene. Dette beregnes å gi et økt behov for timer 
i svømmehall. 

Strategiutvalget for idrett (2016) anbefaler at det bør 
gjennomføres et tiårig statlig svømmehall-løft slik at 
alle barn og unge blir svømmedyktige innen de går ut 
av grunnskolen.

Byens stupe- og svømmemiljø inkluderer ca.1 600 ak-
tive, hvorav mer enn 80 prosent av all trening og kur-
sing til svømmeklubbene i dag skjer i anlegg utenfor 
Aquarama, dvs. i de to skolebassengene i Vågsbygd og 

på Haumyrheia. Det er særlig de yngste i alderen 5 - 
12 år som har sine treninger lokalt, samtidig er dette 
rekrutteringsarena for svømmeidretten. 

Om anlegget åpnes for publikum, vil et lokalt basseng 
utvilsomt være en god arena for utøvelse av uorga-
nisert fysisk aktivitet for alle innbyggerne i bydelen. 
Utfordringen for et basseng som er publikumsåpent, 
er avveiingen og konkurransen opp mot Aquaramas 
drift – da dette anlegget har underskudd på driften. 
Et nytt svømmeanlegg som er tilgjengelig for publi-
kum, vil gi en merkostnad i form av økte kommunale 
driftsutgifter.

Det anbefales etablering av svømmehall på 25 x 12,5 
m (treningsbasseng), med hev/senk bunn. Bassenget 
bør utformes og bygges slik at det enkelt kan åp-
nes for publikum hvis/når ønskelig. Det anbefales at 
bassenget har en temperatur på ca.30 grader for at 
opplevelsen skal bli noe bedre, spesielt for de yngste 
barna under opplæring. Netto arealbehov vil være i 
underkant av ca. 850 m2. I tillegg tilkommer areal til 
infrastruktur og tekniske rom. Driftsform og kostnad 
avhenger av om svømmeanlegget er åpent for publi-
kum eller ikke.

Fritidsetaten øst har utstyrslager for utlån.
Foto: Bente Johannessen
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A-arealer Netto-
areal

Netto-
areal

HVA - romtype Pr. 
enhet

Antall Sum m2 Merknader Spillemidler; 
inntil

Svømmebasseng m/hev/senk bunn 
25 m x 12,5 m inkl. sikkerhetsso-
ner inkl. tribune 2 trinn 

560 1 560 L:25 +4 +2,5= 
31,5m
Br:12,5 + 5= 17,5

17 000 000 
(basseng)
700 000 (hev 
og senk bunn)

1 garderobesett 30 2 60

Dusj 20 2 40

Toaletter i garderobesett HC 4 2 8 Tilrettelagt HC

Trener/lærergarderober 12 2 24 Tilrettelagt HC

Garderober ekstra tilrettelagt 12 2 24 Tilrettelagt HC

Toaletter trener/lærergarderobe 4 2 8 Tilrettelagt HC

Badstu 6 2 12

Sikkerhets-/overvåkningsutstyr 700 000

Sum 736

Skisse/arealbehov svømmebasseng 25 m x 12,5 m i Rona

Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen
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B-arealer

Birom og tekniske rom

Utstyrslager Fordele 
50m på 2  
stk. lager

2 50

Vaktrom/billettsalg 15 1 15

Vaktgarderobe 12 1 12

Vaskesentral 25 1 25

Publikumstoaletter 2 2 4

Publikumstoalett HC 1 1 4 Tilrettelagt HC

Tillegg teknisk rom/ tavlerom/trafo ?

Tillegg for trafikkarealer ?

Sum 110

Samlet nettoareal treningsbasseng 846

Spillemiddeltilskudd - inntil: 18 400 000

Foto: Anders Martinsen
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Bibliotek
Formål
Fremme leseferdigheter, være en lokal møteplass, et 
kultursenter og en læringsarena. Bidra til å nå en rekke 
av de mål Kristiansand kommune har satt seg for sin 
bibliotektjeneste, nedfelt i Bibliotekplan 2013-2017: 
«God veiledning for alle brukergrupper», «Bedre syn-
lighet overfor ikke-brukere» og «Tiltalende lokaler». 

Etablering av bibliotek i dette folkerike området er 
også i tråd med Vest-Agder fylkeskommunes syv sats-
ningsområder på bibliotekområdet, nedfelt i Strate-
gisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012 
- 2020. Her nevner vi spesielt satsningsområdene:
• Infrastruktur: befolkningen i Vest-Agder skal ha en-

kel tilgang til de totale medieressursene i regionens 
folkebibliotek

• Formidling: folkebibliotekene i Vest-Agder skal være 
en sentral formidlingsarena for litteratur og kultur

• Møteplass: folkebibliotekenes møteplassfunksjon 
skal styrkes

• Identitet : folkebibliotekene i Vest-Agder skal være 
identitetsbyggende institusjoner for lokalbefolknin-
gen i kommunene.

Målgruppe 
Alle bosatt i Indre og Ytre Randesund, Hånes og Tveit. 
Biblioteket vil ha et spesielt fokus på barn og unge og 
eldre, da disse har størst behov for et lokalt bibliotek.

Arealbehov
Det nye biblioteket bør ha et netto areal på 897 m2. 
Da vil det romme tre grupperom à 12,5 m2 og et min-
dre arrangementsrom på 60 m2, foruten tre kontorer, 
et mindre boklager og et publikumsareal. 

I tillegg vil det være behov for tilgang til en større sal 
med scene (200 m2) i en del situasjoner. 

Foto: Helge Dyrholm
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Kulturskolen
Formål
Kulturskolen forestår opplæring i kunstfag for ca. 
1900 barn hver uke gjennom hele skoleåret, 1300 av 
disse får opplæring i musikk, teater og visuell kunst 
gjennom kulturskolens elevplassordning. 

Kulturskolen har som mål å gi undervisning i gode 
tidsriktige undervisningslokaler i fagene musikk, dans, 
billedkunst, teater og skapende skriving i bydel øst.

Bydelenes funksjon i det totale «kulturskolebildet» 
er å gi de yngste elevene et tilbud så nær hjemmet 
som mulig. Dette er fornuftig både med hensyn til 
transportbehov og vil i den sammenheng gi betydelige 
miljøgevinster.

For eldre elever, fra ca. 15 år og eldre, vil det være 
formålstjenlig å samles rundt større fagmiljøer i Kva-
draturen. I denne alderen er man ikke lenger så av-
hengig av foreldrenes biltransport - man kan benytte 
kollektivtrafikk.

Det totale elevtallet i bydel øst er 284, hvorav 84 får 
undervisning i bydelen. Utenfor sentrum vil ofte flora-
en av frivillige og kommersielle fritidsaktiviteter være 
sentrert rundt færre aktører enn i sentrum. 

Dersom tilgjengeligheten oppfattes som bedre, kan 
man derfor anta at etterspørselen rundt kultursko-
lens aktiviteter vil være større i våre bydelssentre enn 
i Kvadraturen. 

Foto: Kulturskolen
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Kristiansand kommune har utfordringer rundt å re-
kruttere tilstrekkelig antall ungdommer til fritidskul-
turlivets organisasjoner. Man trenger å gjøre tilbude-
ne mer tilgjengelige og skape attraktive rammer. Det 
vil også være viktig at årskullene innenfor hver enkelt 
aktivitet er tilstrekkelig store. Tilbudene må derfor 
styrkes både når gjelder bygningsmessig kvalitet, areal 
og tiltakenes sosiale rammer.

Kulturskolen ønsker å tiltrekke seg elever fra alle 
samfunnslag og nasjonaliteter. Et fast gratis lavterskel-
tilbud for elever under skolepliktig alder ville brakt 
større tilhørighet til kulturskolens aktiviteter for elev-
grupper som i dag synes å være underrepresenterte.

Tilbudet kan organiseres i storgruppe og trenger ikke 
være særlig kostnadskrevende.

Tidligere ordning med musikkundervisning på sko-
lene på ettermiddag og kveldstid er ikke lenger til-
fredsstillende på grunn av alminnelige krav til under-
visningsrom, utstyr, arbeidsmiljø og læringsmiljø. Det 
vises også til mål i vedtatt Utviklingsplan for kultur-
skolen 2015 – 2019 om betydningen av gruppeunder-
visning og elevenes deltagelse i tverrfaglig arbeid og 
prosjektarbeid. 

Samlokalisering av alle kulturskolens tilbud på østsi-
den av byen vil være av stor betydning for å nå disse 
målene. 

Målgrupper 
Barn og unge i Indre og Ytre Randesund, Hånes og 
Tveit 

Totalt antall 
barn/unge

Antall elever 
i kulturskolen 
fra bydel øst

Andel av 
elevene i kul-

turskolen

Ønsket elevtall 
i kulturskolen 
fra bydel øst

Under skolepl. alder 1 759 0 0 % 528

Småskoletrinnet (1.-4. klasse) 1 253 109 9 % 376

Mellomtrinnet (5.-7. klasse) 838 99 12 % 251

Ungdomstrinnet (8.-10. klasse) 822 67 8 % 247

Sum 4 663 275 6 % 1399

Barn og unge i bydel øst

Tabellen viser både elevtall slik de er nå, men også hvordan disse ville vært om den nasjonale målsettingen om kulturskoletilbud til 
30% av elevkullene ble realisert.
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Arealbehov 
En minimumsløsning for areal i Kultursenter øst er 
stipulert til brutto 300 m2, fordelt på fem undervis-
ningsrom og lagre. Erfaringer fra Vågsbygd kultursen-
ter tilsier at dette er et minimum for å få til et fullver-
dig kultur- skoletilbud for de yngste elevene i bydelen. 
Dette tilsvarer lokaliteter til den elevmasse kultur-
skolen har pr. dato i bydelen. Dersom man ønsker å 
nærme seg de nasjonale ambisjonene for deknings-
grad av kulturskolens tilbud, vil en dobling av dette 
være nødvendig, dvs. 600 m2 fordelt på 7 – 10 rom. 

Det er viktig at rommene utrustes slik at man to-
talt sett kan yte opplæring i kulturskolens fem fag-

felt. Både musikk, dans, teater og billedkunst vil kreve 
gjennomtenkte planer for utforming og utstyr.

I Vågsbygd kultursenter ble det opprinnelige behovet 
redusert til 182 m2 (tre undervisningsrom og et lite 
lager). Muligheten for tverrfaglig samarbeid mellom 
lærere og elever er dermed redusert, og det med-
fører at mange av de yngste elevene fra Vågsbygd, på 
tross av Vågsbygd kultursenter, må få sin undervisning 
på skolene i Vågsbygd eller i sentrum. 

Som nevnt over vil også være behov for en større 
sal med scene (200 m2.) Denne vil kunne benyttes i 
sambruk med senterets øvrige aktører.

De yngste kulturskoleelevene med masker 
utstilt i folkebiblioteket mai 2016

Foto: Helge Dyrholm
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Enhet Enhetenes arealbehov Antall m2
(netto)

Totalt (netto)
Arealbehov m2

Kafé 120 120

Fritids-
etaten øst

2 kontorer à 15 m2 
9 kontorer à 10 m2 
Utstyrslager à 75 m2

Lager à 10 m2

30
90
75
10

205

Idrett Svømmebasseng 25 m x 12,5 m med hev/senk-
bunn, garderober, lager mm. 
Ca. 850 m2 + trafikkareal og tekniske rom 

850 Ca. 850 
+ trafikkareal og 

tekniske rom
Kultur-
skole

Rom til billedkunst med lager.  90 m2

Rom til teater med lager.         90 m2 
Stort musikkrom                    70 m2                         
2 små musikkrom à 25 m2      50 m2

300 300

Bibliotek Publikumsområde 739,5 m2

Lager 20 m2

3 grupperom (6 pers.) à 12,5 m2

1 arrangementsrom (60 pers) 60 m2

2 kontor à 15 m2

1 kontor à 10 m2

739,5
20

37,5
60
30
10

897

Nødvendig 
fellesareal for 
enhetene

1 stk. kopirom 12 m2

1 stk. kjøkken med spiserom 30 m2

1 stk. møterom 30 m2

1 stk. grupperom 30 m2

1 stk. stor sal m/scene  200 m2, med skillevegg
2 stk. personalgarderober à 30 m2

2 toaletter i garderober à 4 m2

2 toaletter i publikumsareal (inkl. HC)

12
30
30
30
200
60
8
10

Totalt netto 
arealbehov.

2 752

Arealbehov Kultursenter øst
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Fellesareal for enhetene
Det anbefales å legge opp til mulighet for servering, 
enten ved en ekstern kafédrift, ved brukerdrevet ser-
veringstilbud eller ved selvbetjeningsdisk for kaffe/
drikke og enkel matservering i tilknytting til Kultur-
senter øst. Man kan også se for seg en kombinasjon 
av disse løsningene. 

Det legges også til rette for en større sal med scene 
som vil bli benyttet til arrangement, fritidsgrupper og 
fysisk aktivitet. En skillevegg vil øke bruken og gjøre 
lokalet mer fleksibelt. I tillegg til et grupperom og mø-
terom vil nødvendige fasiliteter som kjøkken, toalet-
ter m.m. inngå i fellesarealene. 

Alle enhetene har i tillegg til egne fasiliteter behov for 
areal som kan løses i sambruk med de andre enhete-
ne i sektoren. 

Driftskonsekvenser Kultursenter øst
Realiseringen av Kultursenter øst forutsetter økt be-
manning og nye driftskostnader for særlig Biblioteket 
og Idrettsetaten. Kulturskolen og Fritidsetaten øst vil 
i langt mindre grad berøres driftsmessig.

Bibliotek 
Biblioteket vil ha behov for midler til å bemanne et 
nytt bibliotek. Renhold og vaktmestertjeneste vil også 
være nødvendig. Videre trengs det midler til å fylle 
biblioteket med innhold, midler til bøker og andre 
medier og midler til arrangementer og aktiviteter. Ar-
rangementer og aktiviteter vil også skje i samarbeid 
med andre bidragsytere som vil bidra til denne type 
virksomhet. 

Idrett
Det vil tilkomme driftsutgifter til drift av svømme-
bassenget, renhold, garderober, trafikkarealer, samt 
teknisk tilsyn. Driftsform avhenger av om svømme-
anlegget er åpent for publikum eller ikke. Hvis an-
legget kun benyttes til skolesvømming og den lokale 
svømmeidretten, vil det ikke være behov for å ansatte 
badevakter, da disse gruppene selv må stille med per-
soner med nødvendige ferdigheter i livredning/første-
hjelp. Private grupper kan muligens også leie anlegget 
på disse premissene – slik som dagens praksis er i 
Vågsbygd. 

Om anlegget åpnes for publikum, tilkommer behov 
for ansatte badevakter. 

Valgt åpningstid vil avgjøre behov/antall. 
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Det ble i 2007 avsatt areal til etablering av et senter-
område på Rona ca. 100 daa. Arealet omfattet mulig-
het for et Kultursenter øst innenfor et eller flere av 
delområdene BL1, BL2, BL3.
 
I reguleringsbestemmelsene for Rona senter, delom-
råde 1, er det blant annet avsatt Byggeområde for 
kombinert formål; parkering, kontor og bolig – BL6 
og BL7. Det bør vurderes om dette kan være et egnet 
areal for etablering av Kultursenter øst. Ledig areal 
innenfor det som er senterområde på Rona i dag, er:
• 450 m2 i det som er bygd per i dag – øverste etasje.
• Ca. 1 600m2 i del 2 av første byggetrinn og som ennå 
  ikke er igangsatt

• Ca. 2 300m2 i det som er angitt som byggetrinn 3.
Trinn 2 omfatter bensinstasjon.

Eksterne faktorer som kan ha betydning for plasse-
ring, utvikling og etablering av Kultursenter øst, er 
vurdert. Dette inkluderer blant annet pågående og 
fremtidig bolig- og befolkningsutvikling i bydelen. For-
slag til plassering av Kultursenter øst har forankring i 
gjeldende kommuneplan og er den plasseringen som 
vurderes som mest hensiktsmessig.

Samlet netto arealbehov for Kultursenter øst er mi-
nimum 2 752 m2, samt at det tilkommer areal til nød-
vendig infrastruktur og tekniske rom til kulturfasili-
tetene.

3 Arealsituasjonen i Rona

Reguleringsplan Rona senter
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Andre aktører i Rona senter
Det er allerede etablert flere private aktører i Rona 
senter som butikk, treningssenter, apotek, tannlege, 
mm. Ved å etablere flere offentlige kulturtjenester i 
samme område forventes en gjensidig synergieffekt 
når det gjelder bruk av de ulike tilbudene. Dette vil 
bidra til å styrke lokal tilhørighet og bygge opp om 
hverandres tilbud. Bussmetroen styrker tilgjengelig-
heten til tilbudene fra ulike deler av bydelen.

Offentlige samarbeidspartnere
Kultursektoren har drøftet etablering av Kultursenter 
øst med andre sektorer innad i kommunen. Dette for 
å få vurdert sammenfallende behov, synergieffekter 
mm. Mange har gitt innspill om behov for kafeteria i 
et felles senter. 

Helse- og sosialsektoren, tilbud for eldre
Kommunens eldresentertilbud er under revisjon. 
Føringene for dette arbeidet ble vedtatt i bystyret 
17.2.2016. I saksutredningen står det at «Randesund 
og Tveit har ikke et senter, men desentrale aktiviteter 
på Strømme senter, Randesund omsorgssenter, Kva-
les Minne og Ryen grendehus. Det anbefales at denne 
delen av byen får egne lokaler til eldresenterdrift. Det 
er dialog med kultursektoren om mulig samlokalise-
ring av aktivitet på tvers av generasjoner i et framtidig 
Kultursenter øst». 

19.1.2016 ble det også avholdt et møte mellom sek-
torene med tema: «Hva kan eldresentertjenesten og 

4 Private og offentlige 
samarbeidspartnere

Rona senter. Foto: Helge Dyrholm
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Kultursenter øst samarbeide om i et felles bygg?». 
Møtet avdekket at samlokalisering ville gi synergief-
fekter. Det sosiale treffstedet, ulike arrangement, kul-
turaktivitet, arena for fysisk aktivitet og en mulig kafé 
var felles behov for partene.  

Helse- og sosialsektoren planlegger bygging av 40 
omsorgsboliger på Strømme senter. Målgruppen er 
personer med demens som per i dag får tildelt plass 
på sykehjem. Omsorgsboligene skal utformes og ha 
et tjenestetilbud med utgangspunkt i virksomme ele-
menter fra demenslandsbyen i Nederland. Samhand-
ling med andre etater og samfunnet for øvrig, samt 
stimulering til frivillighet, er sterkt i fokus i denne eta-
bleringen. 

Ved frigjøring av bygg/arealer på Strømme senter vil 
Helse- og sosialsektoren vurdere mulighet for bruk 
av bygninger og/eller tilgjengelige arealer for nybygg 
av sykehjem på sikt.

Oppvekstsektoren, Familiens hus
Helse- og barneverntilbud til barn og unge er sam-
lokalisert i Familiens hus og er en del av Oppvekst-
sektoren. Familiens hus øst dekker delområdene 
Strømme, Randesund, Hånes og Tveit. Tjenestene 
som tilbys er helsestasjon, familiesenter, svangerskap-
somsorg, fysioterapi for barn og unge, skolehelsetje-
nesten og områdebarnevern. 

Familiens hus er lokalisert på Strømme. Strømme  

Foto: Helge Dyrholm
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senter dekker per i dag plassbehovet til Familiens hus, 
men har på lengre sikt ikke kapasitet til å møte be-
folkningsøkning i området. Det er ønskelig å samle 
disse tjenestene i et nytt og tydelig definert bydels-
senter, gjerne Rona senter dersom dette blir et full-
verdig bydelssenter Øst. 

Skole/barnehage
Oppvekstsektoren er positiv til etablering av 25m 
basseng. Man ser at det på lang sikt kan være grunnlag 
og behov for en arena for svømmeopplæring i byde-
len. Dette med bakgrunn i økte ferdighetskrav som 

stilles innen svømming, samt fremtidig befolknings-
vekst i bydelen over tid.

Arbeidsutvalget for folkehelse 
Informasjon om planlegging av Kultursenter øst, inklu-
dert svømmeanlegg, har vært drøftet i arbeidsutvalget 
for folkehelse i kommunen. Arbeidsutvalget anbefaler 
at det etableres et 25m-basseng som kan komme alle 
innbyggere i bydelen til gode. Et slikt anlegg vurde-
res til å være et viktig fremtidsrettet folkehelseanlegg. 
Man ser særlig at dette også kan bli en god arena for 
fysisk aktivitet for seniorer i bydelen.
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