
Referat fra workshop 26.01.2009 – gruppe 3 
 
Til stede: 
Rolf Pihlstrøm (sekretær), Ånon Ausland (leder), Astrid Haugen Gustavson, Inger Mari 
Sørvig, Knut Erik Ullveit, Elise Aasbø, Elsa May Masdalen, Olav Brokelasnd, Øystein 
Øygarden, Kristine Øya, Cato Solstad, Ellinor Borgi, Lasse Fosse 
 

1) Hva er fordelene og ulempene med: 
 

a) mange små torg/møteplasser med forskjellige funksjoner kontra ett litt større 
torg med flere forskjellige funksjoner integrert? 

 
- fordeler og ulemper med begge  
- flere små møteplasser skaper mer intimitet og trivsel og åpner for mer 

beplantning, utformingen betyr mye 
- med handelsfunksjon bør det være ett større torg, krever mer plass 
- større torg har plass til flere mennesker å myldre på 
- større torg er mer fleksible, kan også brukes til parkering ved behov 
- større torg ”sluker” mye areal 
- små møteplasser mer tilpasset behovet fra barnefamilier og den eldre 

befolkningen, en fontene bør anlegges ved lekeplassen 
- små møteplasser vil bryte opp- og gjøre den lange hovedgata mer 

innbydende 
- små møteplasser skaper en følelse av kortere avstander 
- et stort torg mer hensiktsmessig for veifarende og tilereisende 

      
b) fortetting av eksisterende område?¨ 
 

- fortetting reduserer antall p-plasser 
- fortetting viktig først og fremst for utviklingen nord på området, 

reduserer faren for tomme butikker 
- fortetting vil gjøre det koseligere, særlig nord på området 
- inntrykket av en lang og uoverkommelig hovedgate vil reduseres ved 

fortetting, og det vil bli mer ”innbydende” å gå turen 
- fortetting kan hindre innsyn fra E18 
- alternativet til fortetting med bygg i ”hullene” kan være 

attraksjoner/noe koselig som skaper lyst til å vandre mer i hele 
sentrumsområdet, særlig viktig for veifarende/turister 

 
c) videre utbygging i sørlig, nordlig og vestlig retning – her med tanke på handel, 

service og næring 
 

- bør tilrettelegges for størst mulig gjennomstrømming 
- utfordring å få lys i vinduene i tomme lokaler nord på området 
- store nok avstander som det allerede er, utbyggingen bør begrenses 

av Bjordammen i nord og Nybøtjenna i sør 
- må først fortette og fylle de ”hull” som fins og deretter bygge ut i 

vestlig retning i første omgang 
- trengs sterk politisk vilje til å styre etableringer til nord i området, for  
- eksempel polet 
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- både fordeler og ulemper ved at markedet regulerer 

utbyggingsretningen 
- kommunen bør ta styringen for å unngå ”avfolking” i nord 
- tomtepriser et viktig og riktig virkemiddel til å styre utviklingen i en 

bestemt retning, tilby om nødvendig gratis tomter, vil betale seg på 
sikt, eller for eksempel billigere tomter nord i området enn i sør. 

 
d) kun tilrettelegging for næringsutbygging kontra tilrettelegging for næring og 

bolig i blanding? 
 

- har gått for raskt til verks med å bygge boliger, legger beslag på 
verdifulle næringstomter 

- bør være ekstra forsiktig med rene boligfelt for ikke å båndlegge 
fremtidige næringsareal og bli en hemsko for næringsutvikling 

- bør tenke boliger som grunnlag for å investere i næringsbygg 
- den oppnådde blandingen av bolig og næring er ideell, folk trives, 

kan være begynnelsen på en liten by 
- butikker og handel på gateplan og boliger over er en mix det bør 

satses videre på nede i sentrumsområdet, rene boliger kan bygges 
lenger oppover i heia 

- skal Brokelandsheia være et næringsområde, bør boliger begrenses 
- skal Brokelandsheia bli et tettsted, må det satses på et variert 

boligmønster 
- behov for langsiktig helhetsplan for hele Brokelandsheia, med klar 

arealdisponering og plassering av de ulike funksjoner som boliger, 
ulik næring, offentlig virksomhet og institusjoner 

- variasjon av boligtyper avgjørende både for å oppnå spenstig 
arkitektur og for å unngå segregering og forgubbing av befolkningen 

 
e) innsnevring av internvei kontra å opprettholde eksisterende bredde? 
  

- enveiskjørt gate vil ødelegge tilgjengeligheten og være uheldig for 
butikkene 

- lett adkomst og god tilgjengelighet et av Brokelandsheias største 
fortrinn som må opprettholdes, avgjørende ettersom hoveddelen av 
kundene er veifarende 

- hovedgata bør beholdes som den er inntil videre fordi det er 
avgjørende med liv og aktivitet langs gata, endring kan ses på igjen 
om 10 – 20 år 

- hovedgata bør snevres inn noen steder for å tilrettelegge for 
fotgjengere og universell utforming. Sammenhengende fortau finnes 
ikke nå, bør komme 

 
f) utbygging av et stort antall p-plasser på ei asfaltflate kontra parkering i fjell, 

p-hus eller parkering under næringsbygg? 
     

- egen p-plass for ansatte, evt ut mot E18, vil frigjøre plass til 
publikums-parkering 
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- fjerne mulighetene for parkering på begge sider av gata der det er   
      mulig nå, for eksempel ved Info Sør-bygget 
- mer enn god nok p-kapasitet allerede 
- p-hus uaktuelt før jernbanen kommer 
- sterk fortetting aktualiserer p-hus, bør være sentralt i området, men 

Viking-tomta bør bevares til andre formål 
- parkeringen bør styres til baksiden av næringsbyggene, vekk fra 

hovedgata 
 

2) Noen mener tilgjengelighet må komme foran trivsel, men må det nødvendigvis 
være noen motsetning her? Hvordan kan vi kombinere tilgjengelighet og trivsel? 

 
- behøver slett ikke være et absolutt motsetningsforhold 
- mer trær og beplantning skaper trivsel, og behøver ikke forringe 

tilgjengeligheten 
- ”grønn” gate med to kjørefelt er innbydende, trivelig gate fremmer 

også lyst til å ta en spasertur 
- må tenke muligheter for effektivt vintervedlikehold 

 
3) Nevn minst tre konkrete ting som er mulig å gjennomføre innen en femårs-

periode, for å utvikle eksisterende sentrumsområde på Brokelandsheia til det 
bedre. 

 
- viktigst å få fylt lokalene som står tomme 
- utvide og utbedre lekeplassen nord for Lyngrillen 
- anlegge fortau/gangveier og tilrettelegge for universell utforming 
- rydde opp i veisystemet mellom Bo-Bit og Eurospar 
- vekk med Viking-bygget 
- anlegge små trivelige møteplasser med beplantning, blomster og 

treskulpturer 
 

4) Scenarier/løsningsforslag for videre utbygging i området rundt et fremtidig 
stasjonsområde – finn positive og negative sider ved disse scenariene. Hvilke 
konsekvenser kan de forskjellige scenariene føre med seg? 

 
- studentoppgaven foreslår grøntområde fra Bjordammen og sørover. 

Uklokt forslag fordi den høye bratte fjellveggen hindrer innsyn og bør 
sprenges vekk, i alle fall til et mye lavere nivå og heller beplante 

- stort massebehov for jernbanestasjonen i dalen nedenfor Bjordammen 
- behov for analyser av hva en sannsynlig utvikling er når stasjonen 

kommer, hva forventes av trafikk og hvilke grupper 
- bør være ytterst forsiktig med flere rene boligfelt mellom Klavfjell og 

jernbanelinja, naturlige skiller i terrenget 
- Lindtjenn et fullgodt alternativ som boligområde, legge til rette for at 

Lindtjenn og Brokelandsheia vokser sammen 
- variert boligmønster, mangfold, avgjørende for bosetting av alle 

aldersgrupper 



-4- 
 

- sterkere fokus på næringsutvikling for å skape vekst og utvikling 
- må etableres en markedsføringsstrategi 
- bør avsettes areal til offentlige institusjoner i videste forstand 
- en helhetlig områdeplan/arealdisponeringsplan, som også omfatter 

østsiden av E18, vil gjøre det lettere å styre utviklingen på 
Brokelandsheia 

- må være på hugget for å få etablering av offentlige institusjoner 
- 100-metersbyen åpner gode muligheter for felles energiløsninger 
- småskala-perspektivet bør egne seg godt for Brokelandsheia 

 
5) Hvilke visjoner og drømmer har du for Brokelandsheias fremtid? 
                 

- by om 50 år dersom jernbanen virkelig kommer 
- flere som vil satse 
- vinmonopol 
- tverrgater med bodsalg og små koselige matsteder 
- få fylt opp hovedgata 
- mer industrivirksomhet nord for Gjerstad Mek 
- bevare og utvikle Brokelandsheias fortrinn (tilgjengelighet) og 

særpreg (arkitektur/byggeskikk)  
- Sørlandets største knutepunkt – med pol 

 
 
 
 
27.01.2009 
Rolf Pihlstrøm 
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