
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Stiv kuling arkitekter as 

2015 

Duett eller duell – på jakt etter den 
gode byen



«Duett eller duell?»    Stiv kuling arkitekter as 

 

1 

FORORD 
 

Denne rapporten diskuterer hvordan god stedsutvikling legger til rette for ønsket fortetting, vekst, 
bosetting og tilflytting i distriktene. Med prosjektet ønsker vi å bidra til de gode og inkluderende 
prosessene. Vi ønsker å se hvordan vi som arkitektfirma kan utvikle en metode for god 
stedsutvikling. Prosjektet er gjennomført i Farsund og har bykjernen som fokus. Valg av områder er 
i hovedsak basert på de områdene av byen vi mener er av betydning for hvordan byen kan utvikle 
sin attraktivitet og samtidig bevare sine kulturhistoriske kvaliteter. 

Studien er gjennomført av Stiv kuling arkitekter as, og er utført i perioden november 2014 - mars 
2015. Anita Vestøl Hals har vært prosjektleder og har hatt hovedansvar for gjennomføringen av 
prosjektet og utarbeiding av denne rapporten. Vi har benyttet Lisbeth Iversen, Peter Butenschøn og 
Jørgen Cruickshank som forelesere. De har alle vært til stor inspirasjon, og kommet med 
uvurderlige, faglige innspill til prosjektet. Vi vil også rette en stor takk til Patricia Hartmann for 
entusiastisk seminarledelse. 

 

Vi vil rette en stor takk til alle deltagerne som tok seg tid til å være med på to lange seminardager. 
Innbyggere, boligutviklere, representanter fra næringslivet, ansatte i kommunen og politisk 
ledelse. 

 

Til slutt vil vi takke Agderforskning for å ha gitt oss muligheten til å gjennomføre dette prosjektet. 

 

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom VRI-programmet. 
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Innledning 

 

Arkitektkontoret Stiv kuling ønsker å bidra til et økt fokus på byforståelse og stedsutvikling ved å gå 
i dialog med private utviklere, lokalpolitikere og kommuneadministrasjon. Ved å legge opp til en 
arena for diskusjon om viktigheten av en gjennomtenkt byplan, ønsker Stiv kuling å stimulere til 
variasjon og helhetstankegang, fremfor generisk byutvikling. Vi vil bidra til å øke bevisstheten 
omkring hva som kjennetegner en levende by, god byggeskikk og hvordan man kan oppnå økt 
tilflytting. Hvordan ser en god byplan som legger til rette for både faglig og demokratisk 
medvirkningsprosess ut?  

Manglende muligheter for aktiv medvirkning fører i sin tur gjerne til passive innbyggere. Altfor 
mye av dialogen omkring byens utvikling skjer i dag i avisenes kommentarfelt eller mellom folk 
flest, ikke direkte med de som styrer utviklingen. 

 

BAKGRUNN  

Farsund sentrum er i endring. En rekke boligprosjekter og et større kjøpesenter er under oppføring, 
løsrevet fra hverandre og det historiske sentrum. Per i dag finnes ingen helhetlig plan for Farsund 
by. Lokale politikere har i enkelte sammenhenger uttrykt at dette heller ikke er nødvendig.  

I fravær av retningslinjer eller krav fra kommunen, kan private utviklere fort endre Farsunds 
bybilde. En samlet plan er nødvendig for å unngå frimerkeplanlegging og fragmentert byutvikling. 
Ikke siden bybrannen i 1901 har Farsund opplevd større utbyggingsaktivitet. En helhetlig byplan lå 
til grunn før gjenreisningen etter bybrannen.  

Farsund trenger sårt en bygget identitet, både i kraft av å være en historisk sørlandsby og for å bygge 
et innovativt og bærekraftig kommunesentrum. 

Vi savner en plan det er enighet om blant utviklere, kommune, næring og folk flest. En godt 
forankret plan fører til forutsigbarhet i alle ledd og utviklingsfaser, samt mindre byråkrati og 
korrespondanse med kommuneadministrasjonen. 

  

METODE  

Vi valgte å organisere prosjektet som en dialogkonferanse bestående av to seminardager.  

I seminarene ønsket vi å belyse og aktualisere fagkompetanse som positiv medspiller til byutvikling. 

Dialogkonferansen ble en arena for arkitekter, planleggere, utviklere, byggherrer og politikere. 
Målet var å få frem hvilke utfordringer Farsund står overfor, og hvordan de best kan løses. 
Seminaret ønsket også å avdekke om det er et behov for, eller et ønske om en slik teamsatsing 
mellom faglige instanser og lokale interessenter. 
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Del 1. HVORDAN SKAL FARSUND BLI EN ATTRAKTIV BY? 
 

OVERORDNET  NASJONAL  UTVIKLING  

Når folketallet går gradvis nedover og gjennomsnittsalderen på befolkningen i distriktene begynner 
å stige, skaper det bekymring hos politikerne. Befolkningsutviklingen blir ofte sett i sammenheng 
med regional utvikling. Å stoppe utflytting, særlig blant unge, har stått på dagsordenen i flere 
distriktskommuner. Ikke bare reduksjon i utflyttingen, men økt innflytting, synes nå nødvendig for 
å redusere befolkningsnedgangen. En helt sentral utfordring for distriktskommunene fremover er 
derfor å legge til rette for at unge kvinner og menn finner det attraktivt å bosette seg i distriktene. 
Det er til dels allerede et problem at befolkningen har en ugunstig sammensetning av både alder og 
kjønn, og at unge mennesker velger å ikke bruke kompetansen sin i distrikts-Norge.  

Tradisjonelt sett er det ønsket om å flytte bort fra et masete byliv, nærhet til natur, mulighet for 
enebolig og lokal tilhørighet, som har vært sentrale drivere for tilflyttingen til distriktene. Forskning 
viser imidlertid at flere og flere etterspør urbane kvaliteter. De ønsker gjerne å bo i sentrum, sitte i 
byen og ta seg et glass hvitvin på en uteservering. De vil ha liv i gatene, der folk prater og barn 
leker, de ønsker nærhet til butikker og serveringssteder. 

 

VISJONSPLAN  FOR  FARSUND  KOMMUNE  

I forbindelse med behandlingen av kommunal planstrategi vedtok kommunestyret (4/9/12) at det 
skal utarbeides en visjonsplan som har til hensikt å beskrive mål og tiltak som skal gjøre Farsund til 
en attraktiv bokommune. Det skal være en helhetlig, forutsigbar og langsiktig plan hvor man må 
jobbe aktivt og sammenhengende med planens agenda. Utarbeidet visjonsplan1 peker på at de byene 
som lykkes med å bli fremtidsrettede byer, er de som klarer å tiltrekke seg arbeidskraft og har en 
god infrastruktur. De tenker bymiljø med gode grøntområder og ligger nær universitet eller 
høyskole. 

Et av temaene i planen er samarbeid. Man ønsker å ha et godt samarbeid med innbyggere, slik at de 
føler økt tilhørighet. Det er viktig at innbyggerne og profesjonelle aktører involveres i planprosesser 
ved at man utformer et oppdatert og lett tilgjengelig planregister. Dette er i tråd med det vi påpeker 
som et problem ved dagens planprosesser.  

Visjonsplanen legger vekt på at et overordnet mål er at kommunen skal ha levende, vakre og 
funksjonelle sentra. Man mener det bør utvikles en strategi som viser hvordan man ønsker at de 
ulike delene av kommunen skal utvikle seg. Strategien bør ta for seg byliv og trivsel, bolig i byen, 
handel og service, kulturaktiviteter, rekreasjon, arkitektur og formgiving. -Helt konkret peker 
planen på ønske fra teknisk etat om kompetanseheving innen arkitektur. Strategien skal ha som 
delmål å utvikle et levende og mangfoldig byliv med flere mennesker i byrommene. Den legger opp 
til flere boliger i sentrum som er tilpasset alle aldersgrupper. Den planlagte boligutbyggingen vi ser 
i dag retter seg i hovedsak mot eldre.  

                                                              

1 «Visjonsplan for Farsund» er et utkast som er under politisk behandling 
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Vi mener at kommunen gjennom sin politikk er for lite målrettet med tanke på boligutvikling. Vi 
opplever at kommunen er på sidelinjen og fungerer mer som en tilrettelegger og "brannslukker" enn 
aktiv deltager. Det er stor kontrast mellom dagens politikk og det visjonsplanen legger opp til. Når 
planen videre peker på at man skal ha en økt bevissthet rundt byens særegne kulturhistoriske 
kvaliteter, fremstår det nærmest som et paradoks at man i praksis legger opp til en planløs 
boligutbygging, som vi mener nettopp ikke ivaretar de historiske kvalitetene i Farsund. Vi håper at 
en ferdig utarbeidet visjonsplan kan bidra til en endring i politikernes bevissthet omkring 
byutvikling.  

Et av områdene vi har valgt å ta for oss i dette prosjektet er kjøpesenteret Nordkapp Amfi som nå er 
under utbygging. I forhold til denne etableringen peker visjonsplanen på at utbyggingen må følges 
nøye opp. Man henviser til at flere bymiljø i Norge har blitt skadelidende av kjøpesenterutbygging. 
Derfor ønsker man at det foretas en konsekvensutredning, med eventuelle planer og tiltak, som 
bidrar til at så ikke skjer i Farsund sentrum. Man bør også sørge for at det er høy kvalitet på 
uteområdene og at det må sikres god tilknytning med ferdselsårer inn til sentrum.  

(SWOT- analysene til seminardeltagerne våre peker på at tilknyttingen mellom Vestersiden-
Nordkapp og sentrum, potensielt sett kan bli sterkt begrenset, slik som planene er i dag.) 

Seminardeltagerne løftet frem havnepromenaden som et viktig sentrumsområde. Visjonsplanen 
peker på at denne er selve livsnerven i sentrum, og viktig for byens identitet. Planen peker videre på 
at kaien i dag er nedslitt og dårlig vedlikeholdt. -Den er ikke den kaien byen fortjener! Man ønsker 
solide og gjennomtenkte grep som kan gi området en positiv utvikling. Visjonsplanen er helt i tråd 
med de uttalelsene som kom frem under gruppearbeidet på seminaret. Videreutviklingen avhenger 
av prioriterte valg. 

 

 

UTFORDRINGER  VED  DAGENS  UTVIKLING  I  FARSUND  ‐ REFLEKSJONER  FRA  

JØRN  CRUICKSHANK  

«De klassiske utfordringene med fraflytting eller mangel på arbeidsplasser i Farsund er ikke 
nødvendigvis påtrengende. «Skoen trykker» mer på hvilken identitet, fysisk utforming, og for 
hvem Farsund sentrum skal utvikle seg. De fleste små steder i Norge er ikke resultat av 
inkluderende prosesser, som så danner utgangspunkt for en langsiktig strategi for stedet, - det 
er snarere «bare blitt sånn» fordi noen sterke aktører og nettverk har hatt klare tanker om 
«sine» avgrensede prosjekter. Slike prosjekter, for eksempel planlagte Farsund Amfi 
kjøpesenter, bidrar ofte positivt til stedets attraktivitet, men faren er stor for at profilen på 
stedet blir utydelig og fragmentert, samtidig som lokalbefolkningen fremmedgjøres og 
kontinuiteten i stedets utvikling glipper. Skal Farsund makte å knytte bånd til sin fortid i en 
tidsriktig strategi, er det behov for et sterkere lokalt fellesskap. Man må invitere til samtale om 
hva Farsund er og skal være. Slike fellesskap blir et bolverk mot tilfeldigheter og sterke aktører 
som forsøker å dra stedet i en uønsket retning. Man vet, i hvert fall sånn noenlunde, hvilken 
retning man ønsker å gå, men da må man våge å si nei og heller guide kapitalkrefter. Ønsket 
om en sterk kapitalvekst og profitt bør forenes med kreative krefter mot et prosjekt i fellesskap. 
Man kan faktisk stille krav som kommer fellesskapet til gode! Man må velge å være en pro-
aktiv strategisk aktør som drar andre krefter til seg, slik at man ikke henvises til å legge til rette 
for og støtte opp om andre aktørers prosjekter. Man driver stedsutvikling og ikke bare 
eiendomsutvikling. Å utvikle en slik felles kultur og bærende ide er selvsagt ikke enkelt, men 
det er et minstekrav at befolkningen deltar i samtaler om stedets utvikling som sådan».  
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Del 2. STEDSUTVIKLING 

 

STEDSIDENTITET  

Fysiske omgivelser påvirker vår identitet og hvordan vi ser oss selv. Våre hjem, vårt nabolag og 
land definerer vår identitet. Når tilhørigheten er sterk begynner vi å identifisere oss med stedet, men 
enda viktigere er det at vi også påvirker det stedet vi bor på.  

Stedsidentiteten utvikler seg gjennom livet. Planleggingsprosesser blir stadig mer kompliserte og 
tidkrevende. Det kan være vanskelig for planleggere å definere innbyggeres behov og deres 
reaksjon på utviklingsprosjekter. En kommunikativ planprosess har vist seg å gjøre det enklere å 
gjennomføre gode utviklingsprosjekt. Man ser også at det faktisk er lønnsomt å basere seg på en 
tverrfaglig og inkluderende planprosess. Det blir mindre konflikter og motstand, noe som også 
reduserer tiden det tar å utvikle og gjennomføre et prosjekt. En vellykket stedsutvikling er også 
avhengig av god kompetanse i kommunene. Kunnskap om planverktøy er av stor betydning.  

En FAFO – rapport fra 2013 viser at halvparten av kommunene opplever at de mangler kompetanse 
på arkitektur, og at det derfor er et behov for flere arkitekter og arealplanleggere.  

Med riktig kompetanse kan stedsutviklingen i kommunen bli mer økonomisk, øke livskvaliteten til 
innbyggerne og gjøre stedet mer attraktivt for innflyttere, næringsliv og turisme. Bevaring av et 
steds kulturhistoriske kvalitet kan være en lønnsom investering. Unesco peker på at tendensen i 
Europa er at flere turister søker de kulturhistoriske miljøene. Man kan betrakte det som en del av 
den opplevelses-baserte turismen.  

«..... Interessen for byen, og for kulturarvens kunnskaps-, opplevelse- og bruksmessige kvaliteter, er 
økende i Norden og Europa, hvor byutviklingsaktører i stadig større grad betrakter byens historiske 
og kulturelle innhold som potensielt verdiskapende ressurser.»  

 
(Strategidokument for de historiske sørlandsbyene – Vest-Agder Fylkeskommune) 

 

STEDSUTVIKLING OG DE KULTURHISTORISKE KVALITETENE 

«Behandling av kulturarven som en økonomisk, politisk, kulturell, miljømessig og romlig ressurs i 
by – og stedsutviklingen forutsetter at historiske verdier og kvaliteter integreres i lokalsamfunnets 
planlegging, at kulturarvens kvaliteter og muligheter synliggjøres, og at det er evne til å trekke opp 
grenser mellom akseptable og ikke ‐ akseptable endringer».  

Silvio Mendes Zancheti, CECI 

Farsund er en historisk og klassisk sørlandsby. Mange av de historiske områdene i sentrum er i stor 
grad uforandret. I Riksantikvarens prosjekt «Næring i verneverdige områder» peker man på 
hvordan historiske bykjerner står i fare for å miste sin vitalitet til fordel for kjøpesentre som ligger 
utenfor byen. Krav om store sammenhengende enheter, større fokus på logistikk og endret 
trafikkmønster gjør at det mange steder blir vanskelig å tilpasse de verneverdige byområdenes 
småskalabebyggelse til dagens standard. I mange tilfeller fører dette til at det levende bylivet i de 
verneverdige områdene svekkes, og at bydeler forslummes på grunn av manglende vedlikehold av 
bygningsmassen. Resultatet kan bli at viktige kulturmiljøer og kulturminner forringes eller går tapt.  
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«DE HISTORISKE SØRLANDSBYENE»  

«I de historiske trebyene på Sørlandet finnes bygninger og bygningsmiljøer som er viktige for 
fellesskapet og vår identitet. De forteller hvem vi var før. Den historiske byen har røtter. 

Forholdet mellom bevaring, bruk og utvikling er utfordrende. Fortetting har vært en ønsket 
byplanlegging, særlig de siste 10 årene. Den urbane livsstilen har også smittet over på småbyer. 
Flere vil bo i byen og den må derfor fortettes og bli mer kompakt. En slik samfunnsutvikling har 
betydelig påvirkning på det fysiske bymiljøet.  Det har resultert i et voksende behov for en 
planleggings - og forvaltningspraksis som, i større grad enn tradisjonell bevaringsplanlegging, 
vektlegger kulturarvens positive muligheter i by- og stedsutviklingen, samt bidrar til en bærekraftig 
utvikling. Hensynet til bevaring av de historiske byområdene krever at man går nennsomt frem også 
i randsonene, dvs. i nærliggende områder som har betydelig innvirkning på hvordan de gamle 
bysentraene fremstår og oppleves.»   

(Strategidokument for de historiske sørlandsbyene – Vest-Agder Fylkeskommune) 

I sitt strategidokument for de historiske Sørlandsbyene peker Vest-Agder fylkeskommune på hva 
man bør legge vekt på ved behandling av arealplaner og enkeltsaker innenfor de historiske 
byområdene. Det må stilles høye krav til planleggingskompetanse og kunnskapsgrunnlag. Det er 
viktig at arealplaner gir entydige og juridisk holdbare rammer for vern, bevaring og utvikling av de 
historiske byene. Man må være bevisst på hvilke funksjoner som naturlig bør høre hjemme i de 
historiske bysentraene. Fylkeskommunen peker på at ved bruksendring må bygningens karakter og 
miljømessige verdi opprettholdes. Det er viktig at utbygging i randsonen skjer med respekt for det 
eldre bysenteret. For å gjøre byen mer attraktiv og levende bør bolig- og kontorutbygging, 
bygninger for kulturelle formål samt spisesteder og ulike allmennyttige funksjoner bør styres inn 
mot sentrum. Man bør også legge tilrette for attraktive handelsarealer for å styrke sentrums 
konkurransekraft. Grøntareal er ofte en knapp ressurs i de indre bykjernene. Det er viktig at disse 
tas vare på og videreutvikles til gode møteplasser for både barn og voksne.   

 

FARSUND  BYHISTORIE  

Fiske og skipsfart var utgangspunktet for strandstedet Farsund på 1600-tallet. Stedet hadde gode 
havneforhold. På 15- og 1600-tallet ble stedet ofte besøkt av utenlandske fartøy som søkte ly i den 
gode havna. Det var også behov for å reparere skip der etter ublide møter med den værharde 
strekningen forbi Lista. Litt etter litt vokste handelen frem, særlig eksport av hummer. Utover på 
1700-tallet vokste Farsund som handels- og sjøfartsby. Mye av æren for den solide posisjonen 
stedet opparbeidet seg på slutten av det 18. århundre, tillegges to velstående reder- og 
kjøpmannsfamilier; Eilert Lund Sundt og Jochum Brinch Lund. Under Napoleonskrigene ble 
Farsund kjent for sin kaperfart, og rundt 40 % av lasten på forbipasserende engelske skip havnet i 
byen og førte til oppgangstider for byen. Etter en periode med dårlige tider ble siste delen av det 19. 
århundre igjen en blomstringsperiode med gode forhold for handel og skipsfart. Sjøfart, fiske og 
landbruk har vært viktige næringsveier for befolkningen. I 1901 inntraff den store katastrofen. En 
stor bybrann rammet byen. Kirken fra 1785 og 250 hus brant ned. Det meste av byen ble bygget opp 
igjen på tre år. Dette har gitt bysentrum et forholdsvis helhetlig preg i Sveitserstil, tilpasset byens 
tette fasaderekker. Sveitserstilen dominerer bebyggelsen i de øvre delene av byen, mens 
murbebyggelsen i de nedre delene av byen domineres av Jugendstilen. Murbygningene til tross 
fremstår Farsund som en treby, også etter brannen. Farsund er derfor av nasjonal interesse. 
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Del 3. SEMINARDAGENE 
 
METODE  

Vi ønsket bred representasjon blant deltagerne på seminaret. Både fordi vi ville at alle 
interessegrupper skulle få komme med sine refleksjoner og meninger og fordi vi ønsket å teste ut 
hvordan en slik kommunikasjon og arbeidsform kunne inspirere til en tverrfaglig medvirkning i en 
planprosess. Vi valgte å ikke inkludere innbyggerne i denne omgang.  

Prosjektet har lagt opp til et fagseminar. I en eventuell videreutvikling kan man tenke seg at 
prosjektet presenteres for innbyggerne i form av et folkemøte. De to seminardagene inneholdt 
forelesninger og gruppearbeid. Deltagerne ble bedt om å beskrive hvordan de ulike gruppene 
oppfattet områdets egenart. Hva de mente var områdets identitet – stedsidentitet, og hvilket 
utviklingspotensial de så. Vi ønsket å inspirere deltagerne til å tenke både kreativt og visjonært 
– drømme litt, men også konkretisere prosjekter man kan og/eller ønsker å gjennomføre. Den 
siste seminardagen ble en bearbeidet plan over Farsund by fremlagt for deltagerne med fokus 
på 4 områder i byen. Fremlagt plan inneholdt deltagernes ideer fra dag 1, men bearbeidet slik 
at det ikke ble overlappende tema/ideer som konkurrerte om helheten.  

Ideene ble spisset for å bygge opp ulike identiteter innad i byen, fremfor å legge opp til en 
generisk byutvikling. Daglig leder av næringsselskapet Farsund365, Patricia Hartmann, ba 
deltagerne gjøre en SWOT analyse av de valgte områdene. Resultatet av denne er slått sammen 
med de uttalelsene gruppene gjorde første dag.  

I løpet av de to seminardagene var vi innom flere tema. Peter Butenschøn innledet ved å snakke om 
«den gode byen/bygda». I dagens Norge er det opplevelser og følelser som preger våre 
boligpreferanser. Han beskrev hva han opplevde som dagens status i Farsund og hvilke utfordringer 
vi har. Urbane kvaliteter er ettersøkt, også i distriktene. Butenschøn trakk frem hva som gjør at 
noen byer og tettsteder lykkes i å bli attraktive bokommuner og viste til konkrete eksempler.   

Lisbeth Iversen foreleste om hennes erfaringer fra prosjekter hun jobbet med i sin stilling som byråd 
i Bergen. Her har man med kreativitet, god dialog, og tverrfaglig samarbeid klart å gjennomføre 
mange prosjekter. Man har bygd nytt og innovativt, invitert inn fagkrefter, utdanningsinstitusjoner, 
næring og industri til å samarbeide og jobbe frem prosjekter som både har syntes vanskelig på 
grunn av dårlig økonomi og der det har vært svært vanskelig å få til en tverrpolitisk enighet. -Ikke 
minst har man lagt vekt på å inkludere barna i store deler av planprosessen.  

Jørn Cruickshank pekte på hvorfor arbeid- og kommunikasjonsform i plan - og utviklingsprosesser, 
ofte ikke gir de ønskede resultatene. I dag ser man en tendens til at det er utbyggerne som 
bestemmer hvordan steder og byer utvikles og at det sosiale ansvaret da overføres fra kommunen til 
private aktører. Mange kommuner har ikke en fast hånd på rattet og det blir et stort problem når 
makten konsentreres hos private næringsdrivende. Man glemmer ofte at et sted eller en by defineres 
av menneskene som bor der, men som ofte ikke blir hørt i plan- og utviklingsprosesser. Det er et 
stort problem at kommuner og politikere har en «stedsblind» samfunnsutvikling. Man ser ikke 
stedet før man planlegger og dermed får man en stykkevis og delt utvikling. Det er ofte 
enkeltpersoner og ildsjeler som initierer «de gode prosjektene». 
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VALG  AV  OMRÅDER  

 

Områdeplan for Farsund sentrum. 
 

Vi har valgt å ta for oss de områdene vi mente var de mest sentrale i forhold til utviklingen i byens 
historiske sentrum (markerte områder). 

 

1 – Farøy ble valgt fordi det ansees som et attraktivt område av byen med stort potensiale for en 
positiv utvikling.  

2 – Gåseholmen ble valgt fordi flere av bedriftene her vil bli flyttet over til det nye kjøpesenteret. 
Flere lokaler vil da bli stående tomme. Bebyggelsen her er av nyere dato og har stort 
transformasjonspotensiale.  

3 – Vestersiden er byens historiske sentrum og derfor av stor betydning. Utbygging som påvirker 
dette området vil ha en gjennomgripende effekt. 

4 – Varbak/Sykehustomta ble valgt fordi det er byens grønne lunge, av noen kalt «Farsunds 
indrefilet». Det ligger i et høydedrag og er med på å prege byens horisontlinje. Området har allerede 
blitt områderegulert og en detaljregulering er nært forestående. Vi anser derfor dette som et viktig 
område å gripe tak i nå. 

Område 5-7 er viktige fremtidige utviklingsområder for byen men berører ikke Farsunds historiske 
sentrum og ble ikke prioritert i denne omgangen. 
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OMRÅDE  1.  FARØY  

 

 

 

Farsund ligger på en halvøy og grenser til sjøen både i Nord, Sør, Øst og Vest. Det første skrittet 
som ble gjort for å lage en landfast forbindelse mot øst ble tatt i 1895 da broa mellom byen og 
Farøy stod ferdig. Broforbindelsen videre mellom Farøy og Spindsodden stod ferdig i 1929 og ble 
oppgradert 1958-59.  

Peder Sundt, en talentfull forretningsmann kjøpte i 1884 Farøy for å markere sosial distanse. Dette 
skulle være hans landsted. Sund plantet løvtrær og bartrær på øya. I 1886 bygde han en stor 
sommervilla med en stor frukt og blomsterhave. Flere mente at Farøy var en av de smukkeste øyene 
i landet. Farøy er i dag et område som preges av maritim virksomhet og boliger. Her ligger også den 
grønne lungen Farøyparken. 
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GRUPPENES  VURDERINGER  AV  OMRÅDET  

Styrker og muligheter 

 Solrikt 

 Et helhetlig maritimt miljø 

 God utsikt mot byen 

 Direkte nærhet til sjøen 

 Mye båtliv 

 Muligheter for å etablere et større småbåtmiljø 

 Egner seg svært godt for restauranter og uteliv. Farøy er det området av byen hvor solen går 
ned sist og nærheten til sjøen, og en småbåthavn gjør det svært attraktivt.  

 En revitalisering av området vil knytte det sterkere til bysentrum 

 Farsund har få aktører innen utelivsbransjen. Det ønskes flere og differensierte (uteliv som 
passer til flere aldersgrupper. 

 Farøyparken er delvis utbygd men naturen er likevel noe urørt.  

 Farøyparken er barnevennlig – byen mangler grønne og barnevennlige møteplasser 

 Den maritime næringen kan være et pluss 

 Området er godt synlig fra sentrum og styrker derfor byens vakre ansikt 

 Området er delvis skjermet 

 Farøy er grønt og «privat» 

 Det kan bli et godt samarbeid mellom kommunen og utbyggere dersom kommunen tar 
styringen 

 1.etasje av lokalene som ligger på brygga kan egne seg godt til næring. 

 Man kan bygge attraktive boliger 

 Området egner seg godt for «pop-ups», uteservering og eventbasert aktivitet 

 Kystkultur – sjøfartsby nr. 1? 
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Utfordringer 

 Området ligger noe «utenfor» byen og er ikke så lett tilgjengelig. Man må over en bro. 

 Det er et relativt trangt område 

 Utbygger har styringen 

 Utbyggingen står i fare for å ødelegge deler av det vakre bybildet 

 Bebyggelsen blir for høy 

 Politikere har vært for ettergivende i forhold til utbygger 

 Politikere kan ha vært ettergivende i forhold til press fra utbyggers side 

 Avtalene som har blitt inngått med utbygger tjener ikke området 

 Synligheten fra sentrum kan være et problem dersom utbyggingen ikke er «riktig». 
Småhusbebyggelsen bør bli videreført  

 Det kan bli en manglende tilpasning 

 Det er en svakhet knyttet til en opsjonsavtale 

 Det er ikke nok parkeringsplasser og det kan bli vanskelig å legge tilrette for gode 
parkeringsmuligheter 

 Nord-vest vinden «treffer» området 
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OMRÅDE  2.  GÅSEHOLMEN  &  ENGØY  

 

 

 

Bykjernen er i de siste årene bygd ut. Gåseholmen og Engøy var i sin tid holmer som ikke var 
særlig utbygd. Glastad Holding bygde ut på disse holmene og etablerte dermed en ny by i kjernen 
av Farsunds historiske sentrum. Området består i dag i all hovedsak av ny bebyggelse som 
inneholder kontor, servicetilbud, handel og næring. Det er lite eldre bebyggelse og ikke noen 
verneverdige bygg eller miljø. Man har også hatt en relativt omfattende etablering av boliger og nye 
prosjekter er på vei. Boligmarkedet retter seg i all hovedsak mot eldre. 

 

 

GRUPPENES  VURDERINGER  AV  OMRÅDET  

Styrker og muligheter 

 Området er flatt, lett tilgjengelig og solrikt 

 Gjestehavnen, kåret til Norges beste ved flere anledninger, gjør området attraktivt og fører 
til stor aktivitet. Gjestehavna har et stort utviklingspotensial 

 Strandpromenaden er godt utviklet og attraktiv. 

 Sentralt 

 Det er store muligheter for fortetting 
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 Området har store muligheter for å anlegge attraktive uteområder og møteplasser 

 Det vil være lett å legge til rette for nye aktiviteter  

 Området vil egne seg svært godt for et kulturhus da det er sentralt og lett tilgjengelig.  

 Man kan anlegge en barnehage som vil aktivisere de eldre, og omvendt.  

 Barnehagen kan bli en slags «sjøspeider» barnehage. Lære om livet i sjøen, bli med båter ut 
på turer. 

 Det er mye folk og aktivitet her 

 Man kan bygge opp en teknologi park  

 Man kan legge til rette for ny næringsetablering 

 Når mye av næring- og tjenestetilbudet flyttes til kjøpesenteret blir det mange ledige lokaler 

 

Utfordringer 

 Området er i dag flatt og «kjedelig» 

 Parkeringsplasser legger beslag på mye areal 

 Det mangler møteplasser  

 Mye av de etablerte tilbudene skal flyttes til det nye kjøpsenteret og man kan risikere at 
området blir dødt 

 Boligmiljøet kan defineres som en «eldreghetto», noe som gjør det demografisk homogent. 
Det bør etableres boliger for alle aldersgrupper. 

 Det er få grønne uteområder 

 Området kan fort bli «privatisert» 

 Området er ikke tilrettelagt for barna 

 Det kan bli for ensidig og lite variert 

 Litt værhardt 

 Området kan bli liggende i brakk 
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OMRÅDE  3.  VESTERSIDEN  –  NORDKAPP  

 
 

 
 
 
 
 
Vestersiden er et klassisk havneområde fra 1800-tallet og er automatisk fredet. Navnet har en logisk 
geografisk opprinnelse. I tillegg kan det være slik at siden farsundsfolk var et sjøreisende folk kan 
et vittig hode ha kaldt opp området for «West-End» etter London.   
Her lå også byens hermetikkfabrikk. 

Byen hadde sine sosiale demarkasjonslinjer og Vestersiden falt på den «dårlige» siden av denne. 
Dette var byens fattigstrøk. Det var stort sett arbeidere, sjøfolk og svenner som bodde på 
Vestersiden. Området var også dominert av de «fattigunderstøttede» og halvparten av de som bodde 
der var klienter fra fattigvesenet. Vestersiden ble derfor ofte neglisjert når det kom til kommunale 
tjenester som rensing av rennesteinen. Alskens «avfald og uhumskheder» ble liggende oppe i dagen 
og forsvant ikke før høyvannet eller hardt vær tok det med seg til sjøs. De var også et av de siste 
områdene som fikk gatelys. Det var en kummerlig tilværelse på Vestersiden. Husene var ekstremt 
små og trange. I dag kan vi fascineres av den romantiske småhusbebyggelsen, men det kan ikke ha 
vært lett for større familier å bo slik. 
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GRUPPENES  VURDERINGER  AV  OMRÅDET  

Styrker og muligheter 

 Sentralt 

 Byens eldste bebyggelse 

 Sjarmerende båthavn med stort utviklingspotensial 

 Engasjerte beboere 

 Legger til rette for historisk opplevelse 

 Kjøpesenteret er en god plassering for helsesenter – kjøpesenteret har butikker og tjenester 

 Det er gode parkeringsmuligheter 

 Man har store muligheter for å etablere et havneområde 

 Det er en ypperlig plassering av et akvarium 

 Det er en god og sentral plassering av et kulturhus 

 Man kan anlegge et sjøfartsmuseum på Vestersiden 

 Vestersiden kan videreutvikle og revitalisere det historiske sentrum 

 Kjøpesenteret kan styrke handelen i bysentrum 

 En sentral møteplass i området vil aktivisere det. Byen trenger flere uformelle møteplasser 

 En aktivisering av området vil knytte Vestersiden tettere til byen 

 Regulert byggeområde – økt tilgjengelighet 

 En utbygging og aktivisering av området vil muliggjøre skjerming mot det nye 
kjøpesenteret. 

 Da området er svært vindutsatt kan en utvikling av området også muliggjøre skjerming fra 
vinden. 

 Det er store muligheter for å anlegge en badeplass og strandpromenade. Dette er en mangel i 
sentrum og vil bidra til ytterligere aktivitet i området. 

 

Utfordringer 

 Området er vindutsatt 

 Utbygger av det nye kjøpesenteret ble gitt dispensasjon fra en utfylling som ville ha knyttet 
Vestersiden sammen med kjøpesenteret. Det vil da mangle en forbindelseslinje og dermed 
får man en separasjon som gjør at området ikke er direkte tilgjengelig. Det er en stor ulempe 
at en økt aktivitet på kjøpesenteret ikke vil kunne generere en økt aktivitet på Vestersiden. 

 Det vil bli svært store kontraster mellom det nye kjøpesenteret og den eldre bebyggelsen. 

 Kjøpesenteret ligger utenfor sentrum  
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OMRÅDE  4.  FARSUND  GAMLE  SYKEHUS  &  VARBAK 

 
 

 

Varbak ligger som en grønn lunge midt i byen med nærhet til boligområder, skoler, barnehage og 
havn.  Det er et nærfriluftsområde for innbyggerne i sentrum. Varbak er Farsunds byfjell med utsikt 
over store deler av kommunen. Området tilrettelegges for økt aktivitet. Deler av Varbak er et statlig 
sikret friluftslivsområde. 

Ved foten av Varbak ligger Farsund gamle sykehus. Det var stort folkeengasjement for å bevare 
sykehuset, men sykehuset ble offisielt lagt ned i 2007, da flyttet barne- og ungdomspsykiatrien ut. 
To år tidligere hadde sykehuset 55 ansatte.  

Farsund kommune kjøpte sykehuset i 2008 og det har kostet kommunen store summer i 
vedlikehold, renter m.m. Det har vist seg svært vanskelig å få til en nyetablering i det gamle 
sykehuset. Flere modeller og løsninger har vært foreslått uten at man har klart å realisere dem. 
Farsund sykehus står i dag tomt. 

Det tilstøtende området til sykehuset, Solhougtoppen, er privateid. Eier har nå fått tillatelse til et 
omfattende boligprosjekt. Utbyggingen Solhougtoppen, har slik vi ser det, vært et omdiskutert 
prosjekt. Administrasjonen i kommunen peker i sin saksutredning at det er betenkelig at 
boligprosjektets målgruppe er eldre mennesker. Boligområdet vil i stor grad bestå av eksklusive 
boliger, og prisnivået vil gjøre at man utelukker unge mennesker i etableringsfasen. Det er også en 
fare for at man med en så stor utbygging, som tar sikte på et stort antall boenheter, kan risikere at 
man ikke «treffer» i et mettet boligmarked. 
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 GRUPPENES  VURDERINGER  AV  OMRÅDET  

Styrker og muligheter 

 Plasseringen. Farsunds fineste tomt. 

 Utsikten er formidabel 

 Nydelig natur på Varbak som er lett tilgjengelig 

 Området er sentralt ved at det ligger nære byen 

 Dette er et stort område som kommunen eier selv og kan styre utviklingen av 

 Et prosjekt på tomta kan bli et drømmeprosjekt – et profilert prestisjeprosjekt 

 Nært skole og barnehage 

 Barnefamilier bør stå i fokus 

 Man kan, og bør bygge på naturens premisser 

 Det er et fint område for rekreasjon 

 Man kan bygge relativt mange boenheter 

 Man kan legge opp til en god differensiering av boliger 

 

Utfordringer 

 Høydeforskjeller på tomtene 

 Adkomst og infrastruktur – veinettet er allerede overbelastet, veiene er trange og «dårlige» 

 Gjeldende områderegulering er en «fare» 

 Ved salg til utbygger kan kommunen gi utbygger for stor råderett 

 Prosjektet står i fare for å bli kortsiktig 

 Profitt kan styre prosjektet 

 Selve sykehusbygget er et problem. Det er dominerende, krever store investeringer 

 Det kan bli en overkapasitet av leiligheter som markedet ikke kan ta i mot.  
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Refleksjoner og erfaringer fra de to seminardagene 

 

De to seminardagene i Farsund var et forsøk på å etablere en arena som kan bidra til en mer 
inkluderende og tverrfaglig planprosess.  Problemet i slike prosesser er alltid hvordan en åpner 
døren mellom de temaer som opptar folk i hverdagen og en mer helhetlig tenkning omkring hva 
stedet kan eller skal være.  
Satt litt på spissen, kan prosessen følge to spor: Enten opplever lokalbefolkningen at stedet er i krise 
og at noe må gjøres for å unngå sentrumsdød, arkitektonisk forfall eller at byen drukner i biler.  
Eller så kan prosjektet kanskje stimulere til å utvikle noen delområder i byen og sette i gang små 
gjennomførbare prosjekter, slik at en visjon om Farsund kan vokse seg sakte fram.  
I og med at det er et arkitektfirma som er initiativtaker ble utgangspunktet for diskusjonene den 
fysiske utformingen, og transformasjonspotensialet for de valgte områdene, sykehustomta, 
Vestersiden/Nordkapp, Farøy og Gåseholmen.  
Vi opplevde at det var stor åpenhet for å drøfte de utviklingsmulighetene byen har. Forslagene som 
kom opp var relativt samstemte og konkrete, men mange våget også å tenke større tanker. Det var 
en uhøytidelig arbeidsform som ga rom for mange meninger og forslag. Det var stor entusiasme 
blant deltagerne som tente umiddelbart på en slik anledning til å fantasere, tenke høyt og fritt om 
områder de kjenner godt og som angår dem. Etter første dag kom det fram en rekke forslag, også 
spenstige som sykkelheis, glasstak, ishockeyhall og så videre. Innspillene ble tatt på alvor og 
gjennomgått av arkitektene på dag 2. Andre dag gikk vi grundigere til verks. Styrker, svakheter, 
muligheter og trusler for selvvalgte områder ble diskutert i gruppene.  
Det var bred deltagelse fra både politikere, utbyggere, næringsliv, kommunens administrasjon, 
fagpersoner og andre interesserte. Deltagerne ble delt opp i grupper og bedt om å beskrive hvordan 
de oppfattet områdets egenart. Hva de forbandt med stedet, hvilken atmosfære det hadde og 
potensialet for utvikling.  

De samtalene og refleksjonene som de innleide foredragsholdere inspirerte til, syntes etterspurt og 
velkomne. Seminaret fikk også en ekstra legitimitet gjennom deltagelse av både rådmann og 
ordfører, sammen med politikere og planleggere. Metoden fungerte for disse to dagene, også fordi 
Stiv kuling er å betrakte som nøytrale aktører som ønsker en åpen samtale. Skal prosjektet avføde 
noe mer, er det nødvendig at samtalen holdes varm og beveger seg opp på et mer generelt nivå om 
hva «vi» vil med Farsund. Sentrum i Farsund ser muligens bedre ut i dag enn for 30 år siden. 
Problemet er at det ikke er nevneverdig byliv i sentrum utenom sommersesongen. Det tilsier at det 
er mer enn fysisk utforming som skal til. Dette handler eksempelvis om en boligpolitikk som 
tilrettelegger for at ungdom og barnefamilier ønsker å bosette seg i sentrum, og om å skape et større 
eierskap til byen i de andre delene av kommunen.  

Samlet sett kunne vi se at mange også baserte sine uttalelser på funksjoner de savnet eller ønsket 
tilført byen. Det synes som om det er en uttalt vilje, også politisk, til å se på nytt på det området 
som har skapt størst konflikt; sykehustomten.  

Deltagerne samlet seg i stor grad om hva de ulike områdene kunne egne seg til og hvordan de 
kunne, eller burde bygges ut. Det syntes som om det var stor enighet om hvilke områder som hadde 
stort potensial og hva som var viktig å fokusere på. Det virket også som om det var en uttalt 
oppfatning av hva som kunne – og burde gjøres i de ulike områdene. På den andre siden oppfattet vi 
det slik at kommunens styringsrett – eller mangel på sådan var en mulig hindring eller et problem. 
Man uttalte at inngåtte avtaler mellom kommune og privat næringsliv kunne legge hindringer for en 
ønsket utvikling. 
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Avslutningsvis ble det opplyst om at man både fra kommunens side, fra næringsdrivende og 
gårdeiere, hadde igangsatt eller ville starte opp med ulike prosjekter som skulle bidra til å utvikle 
byen. 

Jørn Cruickshank opplevde det slik at deltakerne, ikke nødvendigvis, delte en erkjennelse av at noe 
må gjøres, at Farsund har et problem og at det er nødvendig å skape en felles idé. Han mente videre 
at spørsmålet er om den milde kritikken mot tilfeldigheter, mangel på helhet og frimerkeplanlegging 
som arkitektene nevnte på dag 1, skulle vært gjort tydeligere, for nettopp å skape en erkjennelse av 
at noe må gjøres. 

Lisbeth Iversen pekte på at prosessen så langt har vist at dialogen og felles seminar er med på å 
komme bort fra tradisjonell planlegging med høringsmøter og med innbyggerne som tradisjonelle 
høringsparter, til en bred prosess hvor innbyggere og utbyggere er felles om å definere visjon, 
strategi, kvalitet og innhold i Farsunds fremtidige utviklings- og verdiskapingsprogram. Hun så for 
seg flere prosjekt og planområder som gir muligheter for at Farsund kan frembringe banebrytende 
løsninger for fortetting i en historisk by ved sjøfronten.  Dagens historiske byer, særlig byene på 
Sørlandet, har store utfordringer med hensyn til å fortolke fortetting og utvikling på en måte som 
styrker den historiske identiteten og øker den fremtidige attraktiviteten. Hun mente videre at det vil 
være mulig å løfte frem Farsund og de prosessene det nå er tatt initiativ til i et nasjonal pilotprosjekt 
som kan vise vei for andre historiske byer gjennom et case hvor sykehustomten legges inn, og hvor 
nasjonale myndigheter, riksantikvar, fylkeskommune og kommune utvikler konsept og innhold i 
samarbeid med utbyggere og innbyggere. Hennes klare råd var at man bør søke midler til et 
nasjonalt pilotprosjekt for sykehustomten, med tilhørende arbeidsverksted og midler til 
delprosessledelse for de øvrige områdene i byen som fellesskapet har identifisert som 
utviklingsområder, gjennom en felles seminarrekke og ulike møter mellom aktørene. 

Peter Butenschøn konkluderte med at det beste, og mest strategiske prosjektet man burde iverksette 
var en utvikling av byens havnepromenade og tilstøtende områder. Lisbeth Iversen så også dette 
som et naturlig førstevalg for å starte en god og strategisk utvikling av byen. Dette er et mindre 
prosjekt hvor det anses at kommunen, gårdeiere og næringsdrivende har et samlet ønske om en god 
utvikling av området.  

«God byutvikling drives både ovenfra og nedenfra. Det var derfor viktig at seminaret ga anledning 
til innspill og ideer helt utenom noen formell planbehandling, og at de som deltok i dette hadde 
formelle roller ‐ ordfører, rådmann, planlegger – eller de bare var byborgere som var engasjert i 
byens utvikling. For at slike seminarer skal være vellykket må det være en uttrykt vilje til å se på 
helt nye problemstillinger og nye løsninger. Feilen som ofte begås er at slike samlinger brukes til å 
informere, og den feilen ble ikke begått her.» (Peter Butenschøn) 
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KONKLUSJON 

 

Seminaret viste seg å være en god arena for møte mellom private utviklere, planleggere, 
lokalpolitikere og kommuneadministrasjon. Ved hjelp av gode forelesere som snakket konkret om 
Farsunds utfordringer og muligheter ble byutvikling og byutviklingsstrategier diskutert og 
tilsynelatende forstått på et dypere plan av deltagerne.  

Kommuneadministrasjonen og planleggere har ofte gode kunnskaper om prosjekter i andre byer, 
men ulike sett av referanser og faglig kunnskap gjør ofte at kommunikasjon med lokalpolitikere og 
utviklere blir vanskelig og tidvis konfliktfylt. Ved å fokusere på Farsund som eksempel og snakke 
seg gjennom byens utfordringer mener vi at det er etablert en felles referanseramme omkring 
byutvikling i Farsund. Ved valg av en klassisk seminarmodell med flere forelesere og eksterne 
eksempler tror vi dialogen ville vært vanskeligere og referanserammen ville nok vært mer sprikende 
enn samlende.  Metoden ved å definere enkelte delområder framfor å diskutere hele byen samlet 
fungerte godt, så lenge en passer på å samle trådene gjennom prosessen. Dette krever en aktiv 
deltagelse av seminarholder, i dette tilfelle Stiv kuling arkitektkontor. Innledningsvis ønsket vi å 
utvikle en god byplan og legge tilrette for en faglig og demokratisk medvirkningsprosess. Vi mener 
seminaret er et skritt i riktig retning. Det å utvikle en god byplan er et stort arbeid, og ideen om å 
definere en samlet retning, framfor en omfattende helhetsplan, tror vi i første omgang er en god 
løsning.  

Kommunen må gjennom konkrete prosjekter meisle veien ut videre, og først og fremst komme à 
jour med dagens planlagte utvikling. Parallelt med dette bør det utvikles en felles strategi for god 
bokvalitet, gode bomiljø, funksjonsdeling og blandet formål i bykjernen. Det er viktig at kommunen 
tar et veivalg. Hva anser de som viktigst for å få til en mer attraktiv bykjerne? 

Anbefaling videre 
 

Vi ønsker å videreføre dette prosjektet og foreslår følgende: 

1. Igangsette en forstudie som ser på sykehustomtens potensiale for å bli et pilotprosjekt av 
Nasjonal interesse. Samarbeide med Vest-Agder fylkeskommune, Miljøverndepartementet 
og andre aktuelle institusjoner. 

2. Igangsette en forstudie som analyserer Vestersidens potensiale for utvikling, i samarbeid 
med Vest-Agder fylkeskommune. Analysen tar sikte på å utvikle en videre strategi for 
området og et forstudie. 

Å utvikle en strategi for disse to områdene vil også være et signal om at Farsund kommune ønsker 
et tverrfaglig samarbeid, og at innbyggerne blir hørt. Farsund kan med en slik satsing bli et sted 
hvor man fører en framoverlent politikk, for å få til en god stedsutvikling. Man bør jobbe for å 
etablere en kultur for medeierskap og være tydelig på at kommunens politikere anser sine 
innbyggere som viktige i forhold til byutviklingen.  

Vår klare anbefaling til Farsund kommune er at det inngås et samarbeid for å utvikle en strategi for 
den videre satsingen på de to nevnte prosjektene.  
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