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INNLEDNING
Rambøll har på oppdrag fra Farsund kommune utarbeidet en fortettingsanalyse for
Farsund By. Formålet med analysen er å skaffe beslutningsrelevant kunnskap om det skal
igangsettes planprosess for boligfortetting i Farsund by.
Analysens innhold og omfang er beskrevet slik i tilbudsinnbydelse fra Farsund kommune,
datert 15.05.2017:

3

Analysen skal avklare mulighetene for fortetting med kvalitet både i bomiljøet og kulturmiljøet,
og skal synliggjøre mulighetsrommet (muligheter og begrensninger) for fortetting ut over
potensialet i gjeldende reguleringsplaner som ikke er utbygd. Kapasitetsvurderinger skal legge til
grunn at infrastruktur og grønnstruktur skal oppgraderes til dagens behov også for eksisterende
bebyggelse.
Analysen avgrenses til områder for boligbebyggelse som vist i figuren til høyre I tillegg skal
mulighetene for konvertering av sentrumsbebyggelse til bolig inngå i analysen. Analyseområde for
konvertering fremgår av figuren.
Temaene for analysen er kulturmiljø, trafikk og grønnstruktur. Resultatet av analysen skal vise
inndeling av analyseområdet i fortettingssoner med fortettingspotensial og krav til infrastruktur,
grønnstruktur og kulturmiljøhensyn.
Kulturmiljø:
Overordnet analyse med avgrensning av viktige kulturmiljøområder, beskrivelse av muligheter og
begrensninger (egnethet) for fortetting og nødvendig utredningsbehov for å ivareta kulturmiljøet
i fortettingssonene. Analyseområdet for kulturmiljøtemaet er vist i figuren til høyre. Analysen må
skissere potensialet for fortetting i form av et anslag på antall nye boenheter i tillegg til
utbyggingspotensialet i regulerte områder som ikke er utbygd.
Trafikk:
Overordna analyse av helhetlig og klimavennlige trafikkløsninger basert på eksisterende vegnett,
og anslag på «ledig» kapasitet (potensialet for nye boenheter) ut over kapasitetsbehovene i
eksisterende bebyggelse og regulerte områder som ikke er utbygd. Løsningene skal legge til
grunn samme krav til trafikksikkerhet og parkering både for eksisterende og ny bebyggelse.
Grønnstruktur:
Vurdere behovene for endringer /tillegg i nåværende grønnstruktur (bl.a. nye stiforbindelser og
lekeplasser) dersom potensialet for fortetting utnyttes maksimalt.Vurderingen skal legge til grunn
samme behov for grønsntruktur både for eksisterende og ny bebyggelse.

KORT OPPSUMMERING
I analysefasen ble det klart at de tre temaene kulturmiljø, trafikk og grønnstruktur griper
i hverandre. Fortettingspotensialet – mulighetene for å bygge flere boliger i sentrum, er
helt avhengig av at det er tilstrekkelig kapasitet på veiene. For å ivareta bokvaliteter og
attraktivitet for flest mulig, er det viktig å ivareta hensynet til det historiske bygningsmiljøet.
Samtidig må det sikres tilstrekkelige arealer til grønnstruktur og byromskvaliteter hvor
det stadig utøves et større press.
Dagens situasjon er grundig analysert og vurdert på bakgrunn av eksisterende materiale
mottatt av Farsund kommune og egne registreringer. Denne rapporten er både en
presentasjon og et arbeidsverktøy som Farsund kommune kan benytte i vurderingen av
videre byutvikling; det vises hvilket potensial Farsund har i forhold til veikapasitet og
trafikksikkerhet, samt forbedrings- og tilretteleggingstiltak for veiene.Videre presenteres
det en strategi for hvilke områder som er mulig å fortette uten at det går på bekostning
av eksisterende bebyggelse og grønnstruktur, historiske verdier og identiteten, enten ved
en forsiktig «eplehagefortetting» eller ved en utbygging med høy utnyttelse. Til slutt
presenteres utfordringer og prinsipper som anbefales å legge til grunn for videre
byutvikling og fortetting.
I denne fortettingsanalysen er det lagt vekt på at det i Farsund sentrum fremdeles skal
holdes fokus på bygningsarven – som sammen med grønnstruktur, topografi, gate- og
byrom er så spesiell.
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VEINETT TYPE, STANDARD OG KAPASITET
Veinettet i Farsund by er vurdert i forhold til primærfunksjon og kategorisert i fem funksjonstyper, som presentert nedenfor og vist i figuren på side 5:
Gjennomfartsveier - slik som fylkesvei 43 Lyngdalsveien / Nordre vei / Listerveien
(og fylkesvei 651 vest for byen)
Lokale veiforbindelser - slik som Brogaten / Strandgaten / Havnegaten / Skipperveien / Lauervik terrasse, og i mindre grad Kirkegaten, Sundeveien og Barbros gate
Sentrumsgater - Bygater i sentrumsområdet
Boliggater

utflytende. Sør for Storgaten er det tosidige fortau / gang- og sykkelvei av stort sett god
kvalitet ned til Sundsodden, videre herfra er det ensidig fortau.Vanskelig krysningsforhold
ved enden av gang-/sykkelveien. Langs Lauervik terrasse fra krysset med Skippergate til
rundkjøringen med Lundeveien er det tosidig fortau på varierende bredde rundt 1,5 –
2,5 meter. Kryssene med Bekkeveien og Livdekrona er utflytende og udefinert, mens
krysset med Skogveien har dårlig sikt.
Kirkegaten er en lokal forbindelsesvei. Denbegynner som en sentrumsgate med
tosidig fortau av varierende bredde, fartsdempende elementer og gatemøblering.
Nederste del mot torvet har begrenset tilgjengelig bredde som gir smale fortau, mens
midtre del har arealer avsatt til gateparkering på nordre side. Fra Nytorvet blir
Kirkeveien mer en boliggate med ensidig fortau og etter hvert en smal boliggate med
delt veiareal. Krysset med Gabriel Lunds gate er utflytende. Kirkegaten er delvis svært
bratt, både nederst ved torvet og opp mot kirkegården.

Spindsodden er en veldig smal, svingete, kupert og tidvis bratt vei, som ikke er egnet
til trafikkøkning. Veien er under 3 meter bred og det er vanskelig for biler å møtes. På
toppen er en snuplass. Det er ingen god forbindelse mellom Spindsodden og fylkesvei
43 for gående og syklende pga. terreng- og høydeforskjell.
Trappegater og andre snarveier for gående (og til en viss grad syklende) er gjennomgående bratte og ikke nødvendigvis sammenhengende eller lette å finne. Da de fleste har
noen trappetrinn er de av begrenset nytte for syklende.

Sundeveien starter i øst ved Nytorvet og er en lokal forbindelsesvei med ensidig
fortau fram til krysset med Klinkeleet. Videre herfra er det tosidige fortau / gang- og
sykkelvei til fylkesvei 651. Krysset med Løkkeveien er problematisk pga. sikt, mens
krysset med Kirkegårdsveien et utflytende/udefinert. Krysset med Klinkeléet er et
problempunkt i forhold til skolevei, de grepene som allerede er tatt for å bedre
trafikksikkerheten virker generelt gode.

Trappegater og andre snarveier for gående (og til en viss grad syklende)

VEITYPER - KATEGORISERT ETTER FUNKSJON

Barbros gate har god standard, med tosidig fortau forbi butikk- og næringsområdet på
Gåseholmen før ensidig fortau inn mot boligområdet på Engøy.
Funksjon som identifisert ovenfor er ikke nødvendigvis gjenspeilet i kapasitet eller
utførelse av veien. Noen veier har tydelig flere funksjoner, f.eks. både lokal forbindelsesvei
og sentrums/handlegate. I tillegg har alle gatene en form for boliggatefunksjon, dette er
ikke identifisert utenom der dette er primærfunksjonen.
Generelt er veiene i området på den smale siden, både med tanke på kjørefelt og fortau.
Dette er en underliggende begrensing pga. terreng og eksisterende utbygging.
Hovedgjennomfartsveien fylkesvei 43 er, vestover fra Brogaten, nylig oppgradert til
god standard, men med tilpasning til begrenset tilgjengelig bredde. Dette har resultert i
hovedsakelig bredt ensidig fortau, unntatt forbi sentrum der det er tosidig, samt et smalt
repos langs muren mot vest for å ta imot gående fra boligene her, og ingen spesifikk
infrastruktur for syklende. Det er etablert flere fartsdempende elementer, både opphøyd
gangfelt og opphøyde kryss. Det er begrenset med direkte kjøreadkomster og flere
sideveier har blitt stengt/sanert.
Øst for Brogaten, går fylkesvei 43 over Farøy før den fortsetter som en landevei. Strekningen over Farøy har først tosidig, så ensidig fortau, som er tidvis smalt (under 2
meter). Det er flere direkte avkjørsler og to problematiske kryss med Ferjeveien og
Farøyveien / vei ned til havnen. Noresundbroen har smale tosidige fortau på 1,6 meter,
som delvis avsluttes brått ved broens ende, og er lite innbydende å krysse til fots eller
på sykkel.

Gjennomfartsvei - fv43

De resterende bygatene i sentrumsområdet - Torvgaten, Storgaten og, til en viss
grad, Theis Lundegaards gate, er smale bygater med tosidig fortau og utbredt
gateparkering. Jochum Lunds plass er et udefinert område som hovedsakelig fungerer
som en parkeringsplass og uten avgrensing av areal for gående.
En gatebruksplan er utviklet for sentrumsområdet og denne er under implementering
(over en lengre periode). Planen inkluderer mer definerte areal for gående med
gatemøblering og beplantning, avgrensede gateparkering i lommer og innsnevrede
krysningspunkter. Planen er gjennomgående god, selv om enkelte elementer ikke lenger
er relevante. Gatebruksplanen er delvis gjennomført for Torvet, Kirkeveien, nordre del
av Storgaten og nedre del av Torvgaten, men med gjennomgående mer parkeringsareal
enn planlagt. Forsøk på «shared space» i nedre del av Torvgaten fungerer dårlig i praksis
og er midlertidig opphevet.
Boliggater
Generelt er boliggatene smale med delt veiareal og uten spesiell tilrettelegging for
gående og syklende. Det er også stor grad av gateparkering da mange av tomtene har
begrenset med parkeringsareal. Dette er gjennomgående akseptabelt, da det er lav
hastighet.

Lokal veiforbindelse

Trappegate

De eldre boliggatene opp mot Varbakk ligger i terrasser i den bratte skråningen, og
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og smale. Det er begrenset potensiale for trafikkvekst.

Brogaten / Strandgaten / Havnegaten / Skipperveien / Lauervik terrasse
begynner som en standard sentrumsgate med tosidig fortau og fartsdempende
elementer inn mot torvet. Strekningen sør for torvet er svært smal og uten veldefinerte
arealer, med til dels svært smale og manglende fortau. Dette er et problemområde da
det er mange konkurrerende behov på en begrenset veibredde, udefinerte areal og
svært liten grad av beskyttelse for gående og syklende.

Rett sør for Barbros gate og nord for Sjømannshjemmet fortsetter det ensidige fortauet
over udefinerte parkeringsareal. Kryssene med Barbros gate og med Storgaten er

Boliggatene i Kjørestad-området er også delvis terrassert. Her er det tre adkomstveier
som forbinder boligområdet til en Lauervik terrasse. Interne veier har varierende
bredde, men hovedsakelig rundt 6-7 meter, og enkelte interne kryss er utflytende.
Enkelte av veiene og kryssene rundt skolen, inkludert Hageveien, Markeveien og
Tverrgaten, har utflytende og udefinerte asfaltareal. Andre veier igjen er svært smale.
Spesifikk infrastruktur for gående og syklende er stykkevis, med unntak av Klinkeleet
som har et smalt, ensidig fortau, selv om også denne mangler en lenke forbi skolen.

Bygate i sentrum

Boliggate
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TRAFIKKMENGDER

GANGE OG SYKKEL

Nasjonal Vegdatabank (NVDB) angir årsdøgntrafikk (ÅDT) på hovedveinettet, som
5100-5400 på fylkesvei 43 gjennom Farsund, og lavere trafikkmengde på Skråveien og de
lokale forbindelsesveiene. Dette er og presentert i figuren nedenfor (merk at
trafikkmengden gjelder for hele strekningen, og er trolig høyere nærmere sentrum, den
er delvis også basert på gamle tellinger). For fylkesvei 43 stemmer trafikktallene godt
overens med trafikktall lagt til grunn for prosjektering av ny vei på 5200 ÅDT i 2014 og
6800 ÅDT i 2035.

Viktige gang- og sykkelforbindelser er markert på figuren til venstre. Dette inkluderer
noen forbindelser under opparbeidelse, samt enkelte forbindelser som ikke eksisterer,
men er ønsket av kommunen (markert med blå sirkler). Flere av disse forbindelsene er
ikke egnet for sykling, da de enten er bratte, inneholder trapper eller begge deler.
Det er identifisert enkelte huller i gang- og sykkeltilbudet (markert med rød sirkler på
figuren). Her mangler det enten fortau eller gang-/sykkelvei over en kortere strekning,
mangler krysningspunkt/gangfelt eller dårlig avslutning på gang-/sykkelvei. I tillegg er det
flere steder smale fortau. Særlig rundt barne- og ungdomsskolen kan det tilrettelegges
bedre for å gi en (opplevd) trygg skolevei og tydeliggjøre prioritering av myke trafikanter.

Trafikktellinger gjennomført av Farsund kommune i 2010 for de lokale forbindelsesveiene
er også presentert i figuren nedenfor. Dette er antatt å være ÅDT, men dette har ikke
blitt bekreftet av kommunen. Disse tellingene viser relativt høy trafikk på Kirkeveien i
sentrum, og avtakende trafikk på Sundeveien og Fjellestadbakken. På Havnegaten / Skipperveien / Lauervik terrasse er trafikken lav forbi Gåseholmen, og høyere ved Kjørestad
– noe som indikerer at mange bruker omkjøringsveiene som ønsket.

Farsund er en sykkelkommune og ønsker å satse på sykkel – både som transport og til
fritid. Et fokus så langt har vært på å bygge attraktive sykkelparkeringsplasser i tilknytning
til viktige målpunkter (skoler, rådhus, kjøpesenter, etc.). Kommunen jobber også med
hovednett og tilrettelegging for tursykling.

Trafikkmengden i Farsund har stor sesongmessige variasjon, med høyere trafikknivå i
sommermånedene enn ellers i året. ÅDT gjenspeiler et «normaldøgn», tilpasset års- og
ukesvariasjon.

Kommunen oppfordrer barn og unge til å gå det siste stykket til skolen (og foreldre til
ikke å kjøre helt til døra), og har etablert en «hjertesone» med definerte på- og
avstigningsplasser for å redusere kjøring og bedre trafikksikkerheten rundt Farsund
barne- og ungdomsskole. En oversikt over dette ses nedenfor. På- og avstigningsplassene
er steder med parkeringsplasser og/eller plass til stoppende biler, lett tilgjengelig fra
lokale hovedveier (fv. 43 eller lokale forbindelser) og før den bratte stigningen opp til
Varbak. I bunnen av Klinkeléet er det i tillegg anlagt sykkelparkering slik at elevene
slipper å sykle opp den bratte bakken, og langsmed Klinkeléet er det en buffersone for
å skape avstand mellom kjørebane og fortau.
Viktige gang- og sykkelforbindelser - sirklene viser: blå - manglende forbindelser (identifisert av
kommunen), rød - identifiserte hull i gang-/sykkelnettet (Kilde: Farsund kommune)

PARKERING
Det er relativt mye parkeringsareal i Farsund by, om enn ikke så åpenbart tilgjengelig. En
oversikt fra kommunen indikerer at det er nesten 900 parkeringsplasser i og nær
sentrumsområdet, fordelt nærmere 500 offentlige og over 400 private (sentrumsområdet
er markert med stiplet rosa linje i figuren på side 5). Dette inkluderer både
parkeringskjellere, parkeringsplasser og gateparkering. I det videre området (innen 1-1,5
km radius fra sentrum) er det over 600 tilgjengelige parkeringsplasser til.
I sentrum er det regulert korttidsplasser for handlende. Kommunen rapporterer at
gatene syd for sentrum i stor grad brukes til arbeidsparkering / skoleparkering på dagtid.
All parkering er gratis og befaringen indikerer at håndhevingen er noe avslappet, slik at
det også parkeres / stoppes på arealer avsatt til fotgjengere, opphold og varelevering.

RAMBØLL NORGE AS - L2 ARKITEKTER AS - SMS ARKITEKTER AS
Trafikkmengder (Kilde: Statens vegvesens vegdatabank / NVDB og Farsund kommune)

Mye av den eldre boligbebyggelsen har ikke parkering på tomten, og om de har, ikke til
alle husstandens biler, så gateparkering er svært utbredt. Dette kan skape konflikter med
gående og syklende, spesielt der det ikke er fortau. Samtidig har disse gatene lave
fartsgrenser.
Hjertesone rundt Farsund barne- og ungdomsskole (Kilde: Farsund kommune)
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KOLLEKTIV
Det er et begrenset kollektivtransporttilbud i Farsund, men byen dekkes av en
regionallinje Lista- Kristiansand (rute 200) og en lokallinje Vanse - Flekkefjord (255/256).
Disse kjører via fylkesvei 43 og en sløyfe opp Sundeveien til rutebilstasjonen. Enkelte
avganger kjører også via Skråveien og fylkesvei 651 til Alcoa Lista. Stopp for sentrum
ligger ved Nordkapp utenfor det nye kjøpesenteret og på rutebilstasjonen i Sunde.
Skoleskyss for den videregående skolen stopper på Nordkapp, mens elever til Farsund
barne- og ungdomsskole går av på rutebilstasjonen. Skoleskyssen kommer i tillegg til
ovennevnte rutebusser ifølge Agder kollektivtrafikk as (AKT).

TRAFIKKSIKKERHET
Mange av kryssene i Farsund by har utfordringer knyttet til utforming – både vinkler og
manglede definisjon av arealer, stigning, sikt og dårlig/manglende tilbud til gående og syklende.
Det er registrert 14 ulykker i området de siste 10 årene ifølge Nasjonal Vegdatabank
(NVDB). De fleste medførte lettere skade, mens én medførte alvorlig skade – ingen
medførte svært alvorlig skade eller død. Ingen klare ulykkespunkter eller trender kunne
identifiseres basert på de registrerte ulykkene. Det har også skjedd større endringer i
veistandard og kjøremønster siden flere av disse ulykkene fant sted, slik at dette bildet
ikke nødvendigvis viser dagens trafikksikkerhetssituasjon.
Basert på befaring, kart og informasjon fra kommunen er følgende problemkryss og
-strekninger identifisert (disse er også vist i figuren til høyre):
Fylkesvei 43 Lyngdalsveien / Spindsoddden – siktproblematikk, utflytende/ udefinert
Fylkesvei 43 Nordre vei / Ferjeveien - siktproblematikk
Fylkesvei 43 Nordre vei / Farøyveien / adkomst til havnen - siktproblematikk
Strandgaten mellom Kirkegaten og Barbros gate – udefinert, manglende fortau
Strandgaten / Barbros gate - utflytende/ udefinert, manglende krysningspunkt
Strandgaten / Storgaten – utflytende/ udefinert
Skipperveien – innsnevret vei nær sving og kryss, dårlig skiltet, høy hastighet?
Lauervik terrasse / Bekkeveien - utflytende/ udefinert
Lauervik terrasse / Skogveien – siktproblematikk
Lauervik terrasse / Livdekrona - utflytende/ udefinert
Kirkegaten / Markeveien / Garbriel Lunds gate – tette kryss, siktproblematikk, viktig
skolevei
Sundeveien / Løkkeveien - siktproblematikk
Sundeveien / Klinkeleet – siktproblematikk, viktig skolevei

Trafikksikkerhetsmessige problemkryss og - strekninger
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GRØNNSTRUKTUR OG BYROM
Farsund framstår som en vakker og grønn by hvor grønnstrukturen
utgjør mange kvaliteter og identitetsskapende elementer – i stor
grad i form av historiske spor, men også gjennom nyere
opparbeidete byrom.
Det grønne preget dannes av parker, kirkegård, torv og plasser,
gatetrær og grønne forbindelser/trappegater, i tillegg til store
eneboligtomter med frodige og velstelte hager. Byrommene i
Farsund preger gatebildet og består av torget, parkene og
kirkegården, de mange små plassene og trange gatene – gjerne
med fint brosteinsmønster og gatetrær.
Det grønne omlandet trekkes inn i byen i siktakser og forsterker
det grønne preget.
Silhuettlinjene som ses fra innfartsårene både til lands og til
vanns danner et grønt bakgrunnsteppe bak den hvite byen som
kler skråningene opp mot høydedragene Varbakk og Trollkirka
og ryggen sør for «sykehuset».
Bynaturen har blågrønne kvaliteter, den sjønære beliggenheten
og skogen rundt byen som gir gode muligheter for urbant
friluftsliv.
Mellom de ulike grønnstruktur-områdene og byrommene er det
flere steder manglende eller dårlig forbindelse, noe som
innebærer at det kan være trafikkfarlig å ferdes mellom dem eller
at det ikke er tilgang til noen områder.

Snarvei
Sykehusparken

Gateakse med sikt mot fjorden

Trappegate i Solbakken

Privathage

Utsikt mot øst

Eilert Sundt parken

RAMBØLL NORGE AS - L2 ARKITEKTER AS - SMS ARKITEKTER AS

Skissen viser den grønne silhuettlinjen bak bebyggelsen i Farsund

Silhuettlinje Farsund

21.12.2017

ANALYSE
- GRØNNSTRUKTUR

9

RAMBØLL NORGE AS - L2 ARKITEKTER AS - SMS ARKITEKTER AS

Oversiktskart eksisterende grønnstruktur
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KULTURMILJØ
Farsund by preges av nærhet til sjøen og den dramatiske topografien. Den framstår som
en kombinasjon av tett bykjerne og grønn haveby – hvor det overordnede inntrykket av
«taklandskapet» fremstår som bratte skifertekkede flater mot terrenget. Havebyen
ligger i bratt terreng opp under Varbak både mot Lyngdalsfjorden i nord og mot Farøysund/Spindsfjorden i øst. Den tette bykjernen er lokalisert i nord-øst rundt Kirkegaten/
Torvgaten og fra Strandgaten til Storgaten og opp til Nytorvet. Fra flere av gaterommene i bykjernen er det siktlinjer ut mot fjord, sund og fjell.
Byens topografi understrekes også av; Husan med sin imponerende størrelse, det strebende kirkespiret til Frelserens kirke, Skolehaugen med Eilert Sundt videregående skole
og øverst mot syd – det tidligere Farsund sykehus. Alle de fire bygningene representerer
institusjoner som er (og har vært) viktige for felleskapet. Husan – som tidligere «kongehus» for Lundfamilien - men nå som et symbol på Farsund kommune og det kommunale
fellesskap.
Bebyggelsen i sentrum er hovedsakelig oppført like etter bybrannen i 1901, men med
innslag av eldre bebyggelse før brannen i randsonen av sentrum mot syd og mot nord
på Vestersiden. Det som skiller bykjernen i Farsund sentrum fra «en typisk sørlandsby»,
er den homogene, planlagte bygningsmassen fra gjenreisningen etter bybrannen; trehusene oppført som «bysveitserhus», med visse stilvariasjoner - og de murte gårdene i
jugend og historisme.
Den karakteristiske bebyggelsen på Farøy, regulert i 1929, gir en viktig introduksjon til
Farsund når man ankommer østfra. Bolig- og næringsbebyggelsen på Gåseholmen fra
1980-tallet, føyer seg naturlig til proporsjonene i byens sentrum. Engøy, med nyere bolig- og leilighetsbebyggelse, har en høyere utnyttelse/høyere bygg – som formmessig kan
forsvares der den ligger med øyas høydedrag i øst.
Regulert område på Nordkapp og Vestersiden (bevaringsområdet langs kystlinjen),
hjemler forskjellig utnyttelse, noe lavere foran den gamle bebyggelsen. Områdets første
byggetrinn med kjøpesenter og stort parkeringsområde, ligger nærme bykjernen.
Kommunen har etablert nye og viktige fotgjengerforbindelser til det gamle sentrum.
Utnyttelsen i planområdet er kommentert under «gjeldende reguleringsplaner».
Bebyggelsen på Sundeodden er hovedsakelig fra mellomkrigstiden og etter 1945, og
regnes som ferdig utbygd. Området har og har hatt viktige institusjoner og virksomheter
for byen; rederiadministrasjon, Sjømannshjemmet – nå Oddfellowhuset, og ute på odden; Sjømannskolen (som er erstattet av et nyere leilighetsbygg).
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LOVER, RETNINGSLINJER, STRATEGIER OG PLANVERK
Forvaltningsnivåene, fra Riksantikvaren til Vest-Agder fylkeskommune, har kulturmiljø i
de historiske byene som satsningsområde, og Farsund kommune har, sammen med VestAgder fylkeskommune, fått utarbeidet byggeskikkveileder for Farsund by.
Utviklingen av kulturmiljøet i Farsund by forankres i eksisterende lover, retningslinjer,
strategier, planverk og veileder som listes opp under de etterfølgende kulepunkt – med
kommentarer.
• Kulturminneloven – et utdrag:
«Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet
eller sammenheng.»
• Riksantikvarens NB! Register
«Målet er at kulturminnene og kulturmiljøet i byene skal forvaltes i et langsiktig perspek-tiv og
samtidig ta disse i bruk som ressurser og fellesgoder for å utvikle gode samfunn og attraktive
byer.»
Den tetteste delen av bykjernen i Farsund er lagt inn i NB! registeret.
• Riksantikvarens bystrategi 2017
Riksantikvarens bystrategi er blant annet rettet mot områder av nasjonal interesse herunder Riksantikvarens NB! Register hvor Farsund er listet.
«Målet er at kulturminnene og kulturmiljøet i byene skal forvaltes i et langsiktig perspek-tiv og
samtidig ta disse i bruk som ressurser og fellesgoder for å utvikle gode samfunn og attraktive
byer»… «I mange byer er byutviklingen prosjektbasert, og planforslagene fremmes av
utbyggere. Dette representerer en utfordring for helhetlig og langsiktig byutvikling»…
Å nedfelle en bystrategi for bykjernen i Farsund på kommunalt nivå, vil kunne bidra til
en helhetlig vurdering av fremtidige planforslag.
… « mange mindre byer og historiske bymiljøer taper attraktivitet i konkurranse med
etableringer av forretninger og annen virksomhet utenfor bykjernen. Funksjonstømming og
utflytting representerer også en utfordring for bevaring av kulturminner og kulturmil-jø.»……
Fra Fagrådet for bærekraftig bypolitikk (MD/KMD 2013) er det sitert:
«Det er ikke bærekraftig at eksisterende bebyggelse fraflyttes, blir stående tom eller ri-ves.
Derfor må det legges til rette for byomdannning ved gjenbruk og fortetting gjennom
transformasjon. Byspredning fører til at bestående kvaliteter forsvinner og at verdier går tapt.»
I et strategisk perspektiv er det viktig at Farsund fortsatt holder fokus på bygningsarven, som sammen med grønnstrukturen, topografien, gater- og byrom, gjør byen unik og
spesiell. Med etablering av kjøpesenteret Amfi – like inntil den gamle bykjernen – kan
det med bevisste grep være mulig å vitalisere det gamle bysentrum. Offentlige
institusjoner og samlingssted som bibliotek, videregående skole, rådhus, by-park og torv
samt domstol og politi - er viktige offentlige institusjoner og tilbud til fellesskapet som
fortsatt bør lokaliseres i bykjernen.

•

Kulturarv 2020. Strategi for kulturminnefeltet. Vest-Agder
Fylkeskommune
Omfatter bl.a. De historiske byene i Vest-Agder; Kristiansand, Mandal, Farsund og
Flekkefjord.Vest-Agder fylkeskommune er regional kulturminneforvaltning.
•

Strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest Agder, Kristiansand,
Mandal, Farsund og Flekkefjord.Vest-Agder fylkeskommune
…«En strategi for utvikling og bevaring av de historiske trehusbyene i landsdelen vil være
med på å bygge opp under flere av målene som er satt i Regionplan Agder 2020»… «Økt
fokus på revitalisering av de historiske bysentra vil skape trivsel, bolyst, styrke regional
identitet og gjøre landsdelen mer attraktiv for fastboende og besøkende..».
• Byggeskikkveileder for Farsund by
…«I nasjonal sammenheng utmerker den (Farsund) seg ved å være den siste trebyen som
ble bygd opp igjen før murtvangsloven kom i 1904»…
.. «Bebyggelsen i Farsund består av hus fra ulike perioder. Hver periode har sine sær-trekk.
Det er viktig å ta være på disse særtrekkene. Bebyggelsen forteller sin historie..».
For Farsund kommune vil det være av stor viktighet å ha en strategi på hvordan
man skal ivareta byens egenart, og å være bevisst hva som bidrar til å videreutvikle
byen som helhet - sammen med de enkelte delområder som i sum utgjør Farsund
by sett i et kulturmiljøperspektiv.
• Kommuneplanens samfunnsdel 2018-30
Høringsforslag 10.10.17 hvor det under arealstrategiene gis overordnede føringer
som også gjelder kulturmiljøer og tettsteder – blant annet Farsund by.
• Kulturminneplan for Farsund
Under utarbeidelse. Sammenstilling og evaluering av kulturminner og kulturmiljøer.

• NORGE
Reguleringsplaner
bykjernen
og området innenfor
definerte
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analyseom-rådet.
Reguleringsplaner som involverer bevaringsområder: Farsund by (1995),Vestersiden
(2009), Listerveien- Brogata (2013).
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Havebyen under Varbakk og bykjernen

Utsikt mot Gåseholmen og Varbak

Kirkegata mot Farøy
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Nytorvet

Utsikt til Farøy fra Varbak

Vestersiden mot Listerveien
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1 - FARSUND SYKEHUS
2 - SOLHOUGTOPPEN
3 - VERVEN-SUNDSODDEN
4 - LAUERVIK SMÅBÅTHAVN
5 - KJØRESTAD
6 - ENGØY
7 - GÅSEHOLMEN
8 - FARØY
9 - NORDKAPP
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10 - LISTERVEIEN
( ) = REGULERT POTENSIALE - ANTALL
ENHETER
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FARSUND SYKEHUS

4

Sykehuset bør bygges om til små leiligheter tilpasset studenter og enslige. Utbygging av
BB1 og BB2 kan ha negative virkninger på Farsunds topografi og bystruktur. Høy
utnyttelsesgrad innebærer en svært kraftig økning i trafikkmengden i de relativt smale
boliggatene Varbakgaten og Gabriel Lunds gate. Tiltak for å redusere bilbruken/bilholdet
bør vurderes. Utbygging må ses i sammenheng med utbygging av Solhougstoppen og
enkeltboligbygging / eplehagefortetting i Varbakkgaten og Gabriel Lunds gate mtp.
trafikkøkning.
Det bør vurderes om det kan etableres en markagrense rundt Varbakområdet, for å
bevare i størst mulig grad et viktig og sentrumsnært naturområde.

2

SOLHOUGTOPPEN – BOLIGER

Bebyggelse i området vil kunne medføre utfordringer iht trafikksikkerhet. Tiltak for å
redusere bilbruken/bilholdet bør vurderes. Utbygging må ses i sammenheng med
utbygging av sykehusområdet og enkeltboligbygging / eplehagefortetting i Varbakkgaten
og Gabriel Lunds gate mtp. trafikkøkning.
Utbygging i tråd med reguleringsplanen kan ha negative virkninger på Farsunds
silhuettlinje, topografi og bystruktur.
Det bør vurderes om det kan etableres en markagrense rundt Varbakområdet, for å
bevare i størst mulig grad et viktig og sentrumsnært naturområde.

3

VERVEN - SUNDSODDEN

God plassering av fortetting/utbygging, men relativt store inngrep i fjordlanskapet. Vi
anbefaler å vurdere om det kan være mulig med en høyere utnyttelse (enn 40 boenheter)
og om en lengere del av strandlinjen mot sentrum kan bygges ut på fylling på tilsvarende
måte – men noe smalere. Det kunne også være aktuelt å se på mulighetene for samarbeid
mellom eiendomsbesittere når det gjelder mulighet for parkering i fjell og bruk av lokal
masse.

LAUERVIK SMÅBÅTHAVN

God plassering av fortetting/utbygging med realtivt høy tetthet. Området er vanskelig å
utnytte til andre formål, utbygging ikke til ulempe for overliggende boliger. Ivaretar
friluftsinteresser. Utbedring av gang- og sykkelforbindelser mot sentrum vil bygge under
områdets kvaliteter med tanke på fortetting.

5

KJØRESTAD

God plassering av fortetting/utbygging med realtivt høy tetthet. Bygningsstruktur i ny
reguleringsplan oppfattes som ikke tilpasset eksisterende bygningsstruktur i tråd med
Sverre Pedersens plan fra 1952. Utbygging i tråd med ny plan forringer mulighetene for
nærlek- og aktivitetsområde. Utbedring av gang- og sykkelforbindelser mot sentrum vil
bygge under områdets kvaliteter med tanke på fortetting.

6

ENGØY (SLIPPEN)

8

FARØY PARK / FERJEVEIEN

Planen innehar mange kvaliteter, og inkluderer utbedring av trafikkfarlig kryss. Området
ligger sentralt med kort vei til sentrum og egner seg derfor godt til fortetting.
Utbyggingen i B5 må foregå hensynsfullt i forhold til strandlinjen og omkingliggende
boliger. Adkomst til B5 må legges i god avstand til krysset Ferjeveien / Nordre vei, ev.
samlokaliseres med adkomst til bensistasjonen.

9

NORDKAPP

10

LISTERVEIEN 31, 40, 42 OG DEL AV 44

Vi fraråder utbygging av regulert ekstra etasje med boliger på toppen av Amfi-senteret
og det anbefales at konsekvensene ved videre utfylling/utbygging vurderes spesielt.
Bebyggelse, selv om den er lavere enn ved Amfisenteret, vil skape en visuell barriere mot
fjorden og være dominerende i forhold til den verneverdig antikvarisk bebyggelsen og
småbåthavnen på Vestersiden.

Ligger fint til iht. fortetting, og planen innehar gode kvaliteter i forhold til grønnstruktur
og tilgang til sjøkanten. Delvis lav utnyttelse i et område som egner seg godt for høyere
tetthet.

Ligger fint til iht. fortetting, men utnyttelsen kunne vært bedre, med tanke på lys, utsikt
og grønnstruktur.

7

For mere informasjon se notat datert 2017/12/19 - Vurdering av eksisterende
reguleringsplaner

GÅSEHOLMEN OG ENGØY

Kun Fb som ikke er utbygd, dette vil nødvendiggjøre utfylling i sjøen, noe som allerede
er gjort i tilgrensende område. Det er potensial for fortetting i Fb og på tilliggende
område som i dag brukes til parkering. Eventuell utbygging i området må ivareta funksjon
for sentrumsparkering. Mulighet for å skape en portal for adkomst til Gåseholmen og
redusere inntrykket av bildominans.
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Ingen fortetting uten utbedring av kryss.
-”Eplehagefortetting lengst unna sentrum
- Høyere tetthet nærmest sentrum

Ingen fortetting
uten utbedring av
kryss.

Ingen fortetting uten ny
adkomst.
- Høy tetthet nær Fv43
- Lav tetthet lenger unna Fv43

Vanskelig adkomst

Ingen fortetting uten ny
veiforbindelse / adkomst.
- Tetthet avhenger av
adkomst

Større trafikkøkning - Høyere utnyttelse i
utbygging / Fortetting / Konvertering
Begrenset trafikkøkning “Eplehagefortetting”
Ingen fortetting uten nødvendige tiltak

RAMBØLL NORGE AS - Vanskelig
L2 ARKITEKTER
AS - SMS ARKITEKTER AS
adkomst

Viktig grønnstruktur

Vanskelig adkomst
0

100

500m

21.12.2017

FORTETTINGSSTRATEGI
- FRA ET TRAFIKKSTÅSTED

16

PRINSIPPER FOR UTBYGGING/FORTETTING

TRAFIKALE TILTAK

VIDERE ANALYSER

Følgende prinsipper bør ligge som premiss for valg/prioritering av utbyggings- og fortettingsområder:

For å støtte opp om ønsket reisemønster med økt bruk av gange og sykkel, er følgende
tiltakstyper identifisert:

Kommunen bør gjennomføre en parkeringsbehovsanalyse for sentrumsområdet og
utvikle en parkeringsstrategi med utgangspunkt i framtidig behov og ambisjoner om
miljøvennlig transport, handel, etc. Denne bør kartlegge dagens arealer og bruk,
identifisere ulike parkeringstyper (arbeids, bolig, handel, besøkende) og vurdere tiltak og
virkemidler for å få ønsket parkeringsadferd/ -plassering og sentrumsutvikling.

Prioritere utbygging av/i områder som er:
Kort avstand fra en hovedvei eller lokal forbindelsesvei
Plassert slik at det er enkelt å gå og/eller sykle til sentrum og andre lokale
målpunkter
Vurdere nødvendige veiinfrastruktur- og trafikktiltak som legger til rette for gange
og sykling, samt bedrer trafikksikkerheten, og deres gjennomførbarhet og kostnad.
Vurdere parkeringsdekning som bygger opp om ønsket bærekraft og er tilpasset
veinettets trafikkapasitet.
Utbygging / fortetting skal ikke medføre svært negative konsekvenser for
eksisterende beboere (støy, forurensing, trafikksikkerhetsrisiko)
Se områder under ett og vurdere total effekt med tanke på trafikkbelastning og
-konsekvenser

Forbedre gang- og sykkelforbindelser til/fra sentrum og andre lokale målpunkter
Utbedre/utvide fortau, tette hull, stramme opp kryss, etablere/utbedre krysningspunkter
Gode avslutninger på fortau og gang-/sykkelveier, forlengelser av disse?
Beholde/utbedre eksisterende snarveier og gangveier, etablere nye?

Kommunen bør utvikle en overordnet satsningsplan for gang- og sykkel i og til
Farsund by, som fokuseres på hvordan ønsket økning i gange og sykling som
transportmiddel skal oppnås. I den må nødvendige tiltak identifiseres og prioriteres,
inkludert lenker, parkering, subsidiering/deleordninger, fasiliteter, etc.Tiltak nær sentrum
og rundt barne- og ungdomsskolen bør prioriteres da disse vil være til nytte for mange
og er grunnleggende for ønsket byutvikling og befolkningsvekst i byen.

Byutvikling i sentrum / redusere bilbruken i sentrum
Prioritere gående, syklende og handlende
Gjennomføre og håndheve gatebruksplan (med noen justeringer)
To hovedbesøksparkeringsplasser – nord og syd (parkering utenfor sentrum)
Omdisponere uheldig plasserte (større) p-plasser som nødvendiggjør kjøring
gjen-nom sentrum og har stort potensial for opphold/bruk
Bildeling/el-sykkelordninger?
Utbedre trafikkfarlige kryss og strekninger, trafikksikker skolevei
Bedre sikt, oppstramming, tydelig avgrensning/fordeling av areal
Trafikksikker skolevei/skoleområdet
Flytte «turparkering» til barne- og ungdomsskolen, redusere antall p-plasser ved
sykehuset (for å redusere trafikk i boliggate med framtidig fortetting)

Det er viktig å prioritere tiltak etter utbyggingspotensiale og hvor mange som vil ha
nytte av det, men samtidig løse de viktige utfordringene i sentrum.
28 spesifikke tiltak er listet opp i vedlegg Foreslåtte trafikk tiltak i uprioritert rekkefølge.
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Eksisterende gatebruksplan for Farsund sentrum (Kilde: Asplan Viak)
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HÅNDTERING AV GRØNNE BYROM
Gode byrom danner rammen om liv og aktivitet. De innbyr til opphold og frister
til å gå til fots til butikken til jobb eller skole. De innbyr til å spasere, leke, se på livet,
opptre og nyte våren. Gode byrom trekker til seg folk og folk trekker til seg flere
folk. Det er viktig å ha god nok kvalitet til at folk ønsker å være der og at de er
villige til å vente litt ekstra på bussen
Fortetting med bebyggelse i eksisterende grønnstrukturområder er 		
utfordrende, eller for å si det på en annen måte: i utgangspunktet ikke forenlig
Når grøntarealer bygges ned blir det flere mennesker som skal dele på færre
arealer. Derfor må det ved en fortetting sikres tilstrekkelige store grøntarealer
med god kvalitet. De kan godt være litt mindre, men de må ha god kvalitet.
Etablere «lommeparker» i bykjernen der det i dag er rivingstomter, parkeringsplasser,
eller andre restarealer.
For å sikre grøntarealer mot utbygging vil en Markagrense som er forankret på
kommuneplannivå være et viktig hjelpemiddel. Da tenker vi på området rundt
Varbakk som bør holdes «hellig» dvs. ikke tillate noen som helst form for utbygging

Illustrasjon bebyggelse over silhuettlinjen

Gateparkering må vike til fordel for myke trafikanter.Vi må være villig til å ta et slikt
upopulært grep og vi ser at det lykkes andre steder. Etablere og forsterke de
grønne bygatene med trær og benker.
Eksisterende bebyggelses- /og hage-struktur må ivaretas. Det vakre, intime,
særpreget til Farsund må ikke ødelegges.
Trappegater og snarveier må beholdes – både fordi det er trafikksikkert, det
reduserer bilbruk og det gjør hverdagen enklere for folk flest
Ikke tillate ny bebyggelse som bryter silhuettlinjen
Utbygging/fortetting skal ikke medføre negative konsekvenser for eksisterende
beboere mtp. økt gangavstand eller tilgang til nærrekreasjonsområder

RAMBØLL NORGE AS - L2 ARKITEKTER
AS - SMS ARKITEKTER AS
Illustrasjon eksisterende situasjon med grønn silhuettlinje

Diagram som viser konsekvens ved fortetting i eksisterende grønnstrukturområder
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FORTETTINGSPOTENSIALE FRA ET «GRØNT BYROM-STÅSTED»
Etablering av nye byrom og plasser vil hjelpe med å knytte de ulike byrommene sammen.
Det vil øke tryggheten å kunne sende barna sine fra parken til kiosken for å kjøpe is uten
å være redd for at de skal bli overkjørt.
Åpne, lyse og oversiktlige byrom vil virke bidra til en sosial kriminalitetsforebyggende
fordi man oppnår en sosial kontroll. Når det er flere mennesker ute samtidig øker den
sosiale kontrollen, derfor er det viktig at gaterommene blir attraktive å oppholde seg i.
Gode gangforbindelser i trafikksikre omgivelser gjør at folk lettere vil velge å gå og sykle
enn å kjøre bil.
Under følger noen områder som kan opparbeides eller reetableres som byrom og
oppholdsplasser.

LISTERVEIEN
Utfyllingsområdet i fjorden der Listerveien og Skråveien møtes (t.v.) På utfyllingen
kan det etablere en liten park med utsikt over sjøen som også kan markerer en
portal til sentrum.
Huset i Listerveien 49 (t.h.). er revet og tomta er regulert til «annen veggrunn–
grøntareal». På rivingstomta kan det opparbeides en park med hagepreg og
frukttrær.

Kjørestad

Listerveien

EILERT SUNDT SKOLEPLASS
Den gamle skoleplassen, som i dag også er tak på idrettshallen under bakken, på
Eilert Sund Videregående skole, benyttes i dag stort sett til parkering.Denne kan
konverteres til skolegård igjen, og benyttes til park eller for ballspill. Plassen vil gi
et nærmiljøtilbud til alle aldersgrupper og både for for skolens elever og for byens
innbyggere. Området bør også få en bedre tilgang til grøntareal på syd- og østsiden
av skolen.
KJØRESTAD
Muligheten for et attraktivt grøntareal/ balløkke og boliger i struktur som relaterer
seg til eksisterende områdes struktur – Her er det potensiale for fortetting
samtidig som man bygger opp tilfredsstillende grønnstruktur/uteoppholdsareal.
Man slipper å finne erstatningsarealer for det grønne andre steder.
SENTRUM – KIRKEGATA OG NYTORVET
Plassen mellom banken og Kirkegaten 4 er todelt (liten ring). Det øvre nivået som
i dag benyttes til parkering og gavlveggen mot Kirkegaten 4 kan egne seg som
lekeområde og det nedre nivået kan fortsatt være en møteplass for voksne med et
parkmessig uttrykk.

Sentrum
Eilert Sundt - Skoleplassen
RAMBØLL NORGE
AS - L2 ARKITEKTER AS - SMS ARKITEKTER
AS

Parkeringsplassen over p-huset (stor ring) på Nytorvet har allerede en liten
møteplass som er opparbeidet som grøntareal. Hele arealet kan eventuelt gjøres
om til en plass med parkmessig opparbeidelse og muligheter for aktiviteter
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JANSENS PLAN
Parkeringsplassen i Strandgaten, Jansens Plan
Kan opparbeides som uteareale for skolen i skoletiden og være en offentlig park
ellers
JOCHUM LUNDS PLASS OG «KANALPLASSEN»
Parken sør for rundkjøringen inn til sentrum (ring til høyre) er i dag opparbeidet,
men kan med fordel revitaliseres og gjøres mer attraktiv og sittevennlig.Tiltak som
reduserer trafikkstøy og vind vil gjøre plassen bedre å oppholde seg på.
Jochum Lunds plass (ring til venstre) er utflytende og benyttes i dag til kjøring og
parkering. En plassmessig opparbeidelse her med mulighet for gangforbindelse
over, vil binde Møllehaugen sammen med de andre nye og eksisterende plassene
og parkene og kan samtidig benyttes som en hyggelig uteoppholdsplass for hotellet.
Eventuelt kan det avsettes areal til noen få parkeringsplasser for hotellet.
BYGATER
Vi anbefaler at Torvgata øst for Storgata reetableres som miljøgate slik
gatebruksplanen viser, dvs. fjerne en del bilparkering og montere benker og plante
trær. Torvgata vil da framstå som en grønn bygate som innbyr til opphold.
Kirkegata bør framstå på samme måte. Her er det allerede trær og benker og
dette kan gjerne videreføres helt ned til torvet.

Jansens plan

Parken

TILTAK SOM FINANISIERER OFFENTLIGE UTEROM
Kommunen kan stille krav til at en utbygger bidrar til opparbeidelse av offentlige
parker og byrom.
Nye byggeprosjekter skal gi en merverdi til byrommet. Et hver nytt byggeprosjekt
genererer økt press på eksisterende infrastruktur, på friområder, etc. og hvis det
ikke er mulig å opparbeide f. eks. lekeplass i hht. krav innenfor byggeprosjektet, må
utbygger finanisere opprusting eller opparbeidelse av en offentlig park, lekeplass,
møteplass, fortau eller liknende i nærheten. Slik opprusting eller opparbeidelse kan
godt være et spleiselag med kommunen og andre offentlige etater. Dette må være
forankret i rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsene og i utbyggingsavtaler.

KRAV TIL MINSTE UTEOPPHOLDSAREAL
For å sikre tilstrekkelig grønnstruktur i forbindelse med utbygging og fortetting kan det
i kommuneplanen stilles krav til at det opparbeides uteoppholdsarealer. Krav til antall,
størrelse og kvalitet på nærmiljøparker, kvartalslekeplasser, idrettsanlegg og
sandlekeplasser settes i forhold til antall boenheter som bygges og avstand til disse.
For å sikre tilstrekkelige uteoppholdsarealer kan det i tillegg fastsettes krav til minste
uteoppholdsareal for hver boenhet på egen tomt eller fellesarel til f.eks. 25 m2 i Farsund
sentrum og 80 m2 i resten av kommunen.
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OVERORDNET FORTETTINGSPOTENSIAL INNENFOR
ANALYSEOMRÅDET
Områdene som er vurdert ligger innenfor den definerte avgrensningen; «Analyseområde
Kulturmiljø». Det skisserte potensialet kommer i tillegg til utbyggingspotensialet som
ligger i allerede regulerte områder som ikke er bebygd.
Temakartet, som illustrerer fortettingspotensialet, tar utgangspunkt i den innledende
analysen når det gjelder bebyggelsens karakter, arkitektur og historie i de forskjellige
bydelene – samt topografi og grønnstruktur. I tillegg vurderes også fortettings- og
konverteringspotensialet opp mot analysen som er utført i forhold til trafikk- og
parkeringssituasjonen.
Hvis det legges til rette for en økning av boenheter i eksisterende bynære områder – vil
dette, sammen med f.eks. to hovedparkeringsplasser i nord og syd, føre til at flere kan
gå og sykle til sentrum og andre lokale målpunkter. Det forutsettes at tilgang til
grønnstrukturen i bysentrum videreutvikles og at trafikale krysningspunkt og nødvendige
gang- og sykkelforbindelser utbedres. (Jfr. Grønnstruktur- og Trafikkanalysene).
Fortettings- og konverteringspotensialet innenfor analyseområdet (unntatt selve
bykjernen) er markert i følgende bydeler:
Varbak, «Farsund sykehus»,Verven, Gåseholmen og Farøy.
Sundeodden anses som ferdig utbygd.
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Kart som viser fortettingsstrategi innenfor analyseområdet
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INNENFOR

Temakartet illustrerer anbefalt fortettingsprinsipp, som viser plassering av boligenheter
innenfor analyseområdet utover det antall som hjemles i regulert potensiale. Det
presenteres et eget temakart som viser mulighetene for konvertering innenfor bykjernen
og Gåseholmen.
Som illustrasjon på boligvolumer i våre 3D-illustrasjoner, har vi benyttet enkle «klosser
med flatt tak». Innenfor analyseområdet for Kulturmiljø finnes mest innslag av bygninger
med klassiske variasjoner av tak med fall og skifertekking (i alle fall opprinnelig). Men det
finnes også funksjonalistiske bygg med flate tak. I Varbak-området vises «klossene» med
3 etasjer inkludert sokkel. Høyden på toppetasjen illustrerer «mønehøyden» for saltak.
Men også i dette området kan det være aktuelt med flate tak.
Ved fortetting er det viktig å:
•

Sikre at eksisterende bebyggelse også får kvalitet. Fortetting skal ikke medføre
svært negative konsekvenser for eksisterende beboere

•

Ivareta Farsunds stedsidentitet og egenart og utarbeide tydelige retningslinjer
for bygging i de ulike områder av Farsund.
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VARBAK
Forsiktig «eplehagefortetting», som bevarer eksisterende «byggelinjer» og prinsippet
med utsikt over byen fra gateløp og fra boligene på opp- og nedsiden av gateplanet.
Prinsippet med atkomst fra gate til nedenforliggende hus er i dag løst med trapp ned
eller med tilknytning til tverrgående gangveier mellom gatene. De trafikale utfordringene
her begrenser antall fortettinger. Prinsipp for ivaretakelse av grønnstruktur, atkomst til
bolig og biloppstilling samt krav til antall parkeringsplasser per boenhet - må avklares.

SYKEHUSET
Denne bygningen er et av de karakteristiske «monumentalbyggene» i Farsund, og egner
seg til konvertering til leilighetsbygg (som også er hjemlet i reguleringsplanen). Parken
mot syd-øst vil være et ypperlig grøntareal på eiendommen. Her kan det bli utviklet med
mindre leiligheter – kanskje med tilbud om fellesløsninger innenfor, «selskapslokale»,
vaskerom, gjesterom, sykkelstall m.m. samt bildeleordning med tanke på utfordringene
når det gjelder trafikk- og parkeringskapasitet i området.
Illustrert antall: 45-50 enheter à 25 - 45m2

Skougårdsgate prinsipp 2-sidig bebyggelse
Det prinsipielle diagrammet viser at det er den nederste varianten som ivaretar den
gamle strukturen som sikrer at bakenforliggende bolig får utsikt over eller mellom husene
nedenfor.

VERVEN
Området egner seg til fortetting langs den lokale gjennomfartsveien – Havnegaten. Det
er passe sykkel- og gangavstand til sentrum. Området kan tåle relativt store volumer
langs sjøen, og det foreslås at det kan legges til rette for flere leilighetsbygg i varierende
høyder, fra 2-4 etasjer. Vi «utfordrer» her eksisterende reguleringsplan og har illustrert
utfylling langs eksisterende kystlinje som allerede er kunstig.
Vi vurderer at det i dette området kan kombineres med tunnelinnslag og utsprenging
for parkeringsanlegg i fjell under det regulerte området Solhougtoppen, og med mulig
aksess til dette området. Samtidig kunne fjellmassen blitt utnyttet til utfylling av
sjøområdet «Verven».
Sykehusparken

Planprinsipp for små leiligheter i sykehuset Ca 45-50 leil.
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GÅSEHOLMEN
Parkeringsplassen på Gåseholmen er en av de to hovedbesøksparkeringsplassene, nord
og syd for sentrum, i vår analyse. Vi ser her mulighet til å «konvertere» denne til et
parkeringsanlegg med boliger fra plan 2 i 2-3 etasjer. Dette området inngår i eget
analyseområde under Konvertering hvor det gis en grundigere vurdering.
Bilparkering på bakkeplan.

Boligbebyggelse i tre etasjer.

Parkering i første etasje med to
boligetasjer over.

Parkering i underetasjen og 1. etasje med
boliger i 2. og 3. etasje.

Diagrammet viser prinsipper for parkering på Gåseholmen.

FARØY
Denne sentrumsnære karakteristiske havebyen har potensiale til boligfortetting langs
sjøen. Ved den anbefalte fortetting mot syd-vest, kan eksisterende gate benyttes til
atkomst. Nye bygg må plasseres slik at den eksisterende bebyggelsen sees «fritt» fra
andre steder i byen. Det er også viktig å opprettholde utsikt fra gatenivå over sundet til
byen, samt å etablere tilgjengelig strandlinje/brygge. Her kan de nye boligene med fordel
relatere seg til formspråket i den eksisterende havnearkitekturen.

Dagens situasjon

Foreslått mulighet for fortetting
Farøy og Gåseholmen sett fra Varbak
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Foreslått mulighet for fortetting med parkering

Diagrammet viser prinsipper for utnyttelse og parkering på
Farøy
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KONVERTERING FRA SENTRUMSBEBYGGELSE TIL BOLIG –
EGET ANALYSEOMRÅDE
Innenfor bykjernen er det gjort en vurdering av hvilke gater og byrom som bør inngå i
bylivssonen innenfor et definert konverteringsområde. Det er lagt vekt på
trafikkvurderingene, hvor atkomst til bykjernen i hovedsak kan nås via to
«hovedbesøksparkeringsplasser» ved kjøpesenteret på Nordkapp og på Gåseholmen og
derfra -ideelt sett - til fots til sentrum. Nordkapp er også blitt et knutepunkt da det er
blitt byens busstopp for øst og vestgående ruter.
Godt tilrettelagt gangatkomst til bykjernen fra Nordkapp er via Nordvestpassasjen til
Storgaten, via trappeløpet vis á vis rådhusinngangen i Brogaten, samt gangveien langs
bryggene under rundkjøringen. Bylivssonen støttes av de offentlige institusjonene som
danner bykjernens «ytterkant»; Rådhuset i nord, Frelserens kirke i vest, Eilert Sundt
videregående skole og Folkebiblioteket i syd og politi og domstol i øst (Gåseholmen). I
enden av Kirkegaten og Torvgaten ligger Torvet i øst og Nytorvet i vest – vi anbefaler at
man ikke vurderer konvertering innenfor dette beskrevne området. Blir bylivssonen for
snever – vil det ikke stimulere til aktivitet og ringvirkninger i området.
Anbefaling fra Riksantikvaren for områder i NB! Registeret (og altså bykjernen i Farsund):
-«I byene er fasader mot gatene veggene i bybildet. Opplevelsesverdien som er knyttet
til de historiske bymiljøene og gateløpene skal vektlegges.»
- «Bebyggelsesmønster og kvartalsinndeling, gateløp, smug, allmenninger og
tomteinndelinger er en viktig del av byens historie og bør bevares og videreføres.»
Dette er noen av anbefalingene som finnes i Riksantikvarens bystrategi for historiske
bymiljø av vesentlig regional og nasjonal verdi og kan danne grunnlag for en revisjon av
sentrumsplanen for Farsund.
I bykjernen foreslår vi at del av Listerveien, som munner ut ved «Sonjabakken» og del av
Kjørboes gate, som munner ut i Brogata, rustes opp og forbedres for å gi mer attraktive
boforhold. Likeledes foreslås det at sokkeletasjene i krysset Storgata/Inger Sundts gate
vurderes konvertert til bolig.
Ved konvertering av sokkeletasje, som tidligere har vært butikk/næringsareal, er det
viktig at materialbruk i sokkelen beholdes og at vindusløsningen for boligdel uttrykkes
som en del av det opprinnelige feltet, selv om brystningen tettes. Det må allikevel
dokumenteres at sokkeletasjen, som selvstendig boenhet får boligkvalitet og et det er
tilgang på hage/uteareal med akseptable solforhold i gårdsrom.
På Gåseholmen foreslår vi at den åpne parkeringsplassen mot syd-vest bebygges med
boliger over et toetasjes parkeringsanlegg. I tillegg kan det vurderes om deler av
sokkeletasjen i bebyggelsen nord for Barbros gate skal konverteres til bolig. Det vil her
være viktig å avveie mot behov for turistanlegg og tjenester i forbindelse med
bryggeanlegget. Gåseholmen ligger sentralt til og det er kort og trafikksikker vei til
sentrum. Området har en god eksisterende infrastruktur som egner seg godt til
fortetting.
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OPPSUMMERING FORTETTING OG KONVERTERING ANGITT
MED ANTALL NYE BOENHETER

BYKJERNEN OG VESTERSIDEN
Bolig – «infill» over eksisterende parkeringsareal i Storgata.
Antall: 2 enheter à 100 m2
Mulig konvertering av sokkeletasje / etasje på gateplan til bolig
Antall: 11 enheter
VARBAKK
Eplehagefortetting som bevarer eksisterende sikt fra gatene.
Antall: 11 enheter à 140 m2
VERVEN
Mulig fortetting langs Havnegaten med nytt parkeringsanlegg i fjell. Masseforflytning
til utfylling.
Antall: 30 enheter à 120 m2 og 26 enheter à 48 m2 (dvs. +16 enheter «erstatter»
eksisterende reguleringsplan på 40 enheter)
GÅSEHOLMEN
Leilighetsblokk over parkeringsareal på bakkeplan samt utgravd kjeller.
Antall: 12 enheter à 95 m2 og 6 enheter à 50 m2
Mulig konvertering av sokkeletasje / etasje på gateplan til bolig.
Antall: 5 enheter

Nye boenheter - arealoppsett

FARØY
Fortetting boliger mot syd-vest, bevare sikt fra gate, sikre tilgjengelig strandlinje.
Antall: 9 enheter à 200 m2
SUM ANTALL ENHETER
96 eller 56 enheter utover regulert potensiale ( trekke fra 40 som er regulert i
eksisterende plan på Verven)
Se illustrasjoner neste side.
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Illustrasjon mulig ny bebyggelse Verven & Varbak

Illustrasjon sett fra Farøy mot Varbak

Illustrasjon mulig ny bebyggelse
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Illustrasjon fra Farøy mot Varbak

Illustrasjon sett mot Farøy

Illustrasjon sett mot Gåseholmen
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LISTERVEIEN
Fortetting med hovedvekt på næring og bilbasert handel. Middels parkeringsdekning, 1-2
plasser/boenhet.
NORDKAPP
Begrenset fortettingspotensial pga sikt mot fjorden. Hovedparkering for sentrum. Lav
parkeringsdekning; 0,5-1,5 plasser/boenhet, med nødvendige tiltak.

BYKJERNEN OG VESTERSIDEN
Begrenset fortettingspotensial. Noe konvertering av sokkel. Handel og næring
prioriteres i 1.etg i bylivssone. Nødvendig grønnstruktur- og trafikktiltak bør
gjennomføres i, og inn mot sentrum. Lav parkeringsdekning; 0,5-1,5 plasser/boenhet,
med nødvendige tiltak.

VARBAK
Forsiktig eplehagefortetting.
Området må sees som en helhet sammen med Sykehusområdet og Solhougtoppen med
tanke på trafikksikkerhet og trafikkmengde. Lav parkeringsdekning; 0,5-1,5 plasser/
boenhet, med nødvendige tiltak (dette gjelder også Sykehusområdet).

SUNDEVEIEN
Forsiktig eplehagefortetting.
Noe høyere tetthet mulig langs Sundeveien og Listerveien. Trafikksikkerhetstiltak
nødvendig. Middels parkeringsdekning; 1-2 plasser/boenhet

KIRKEGATA
Forsiktig eplehagefortetting. Lav parkeringsdekning; 0,5-1,5 plasser/boenhet, med
nødvendige tiltak.

FARØY
Potensial for fortetting. Trafikksikkerhetstiltak nødvendig. Området egner seg for
høyere tetthet. Sikre tilgjengelighet lang hele strandlinjen. Lav parkeringsdekning; 0,5-1,5
plasser/boenhet, med nødvendige tiltak.
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SPINDSODDEN
Potensial for fortetting, men avhenger av store inngrep i terrenget, inkludert ny
adkomstvei. Utbedring av gang- og sykkelforbindelse mot sentrum. Høyest tetthet
nærmest fylkesveien. Lavere tetthet, men fortsatt kompakt, lenger unna. Unngå
bebyggelse i silhuett. Middels parkeringsdekning; 1-2 plasser/boenhet.

GÅSEHOLMEN
Potensial for fortetting og mulighet for konvertering fra handel til bolig. Parkeringsfunksjon
for sentrum må ivaretas. Området egner seg for høyere tetthet. Sikre tilgjengelighet lang
hele strandlinjen. Lav parkeringsdekning; 0,5-1,5 plasser/boenhet, med nødvendige tiltak.

ENGØY
Anses som ferdig utbygd/planlagt. Lav parkeringsdekning; 0,5-1,5 plasser/boenhet, med
nødvendige tiltak.
VERVEN/HAVNEGATA
Potensial for fortetting, både iht gjeldende plan og langs kysten mot sentrum. Området
egner seg for høyere tetthet. Lav parkeringsdekning; 0,5-1,5 plasser/boenhet, med
nødvendige tiltak.

SUNDSODDEN
Anses som ferdig utbygd. Middels parkeringsdekning; 1-2 plasser/boenhet.

KJØRESTAD
Områder nærme Lauervik terrasse egner seg godt for høyere tetthet. Forsiktig
eplehagefortetting lenger unna. Prinsipper fra Sverre Pedersen planen bør vurderes ved
utvikling av området. Trafikksikkerhetstiltak nødvendig. Middels parkeringsdekning; 1-2
plasser/boenhet.

LAUERVIK
Anses som ferdig utbygd/planlagt. Middels parkeringsdekning;1-2 plasser/boenhet.
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