Om Nodeland
Fra Hanne
Småby- sat elli tt - boligmarked
Nodeland ligger innenfor Krist iansands boligmarked og er først og fremst en pendlerkommune t il
Krist iansand. Kommunen bærer preg av flere boligområder ut enfor kommunesent ret og noen av
disse har direkt e adkomst til Krist iansand uten å mått e innom sent rum.
Arealer langs E18
Arbeidsmarkedet er knytt et t il arealkrevende virksomhet som ett erspør prisgunst ig areal med god
adkomst t il hovedveinet t et.
Kommunen har noen produksjonsbedrifter som først og fremst ligger lokalisert ved E18. Heller ikke
disse har nat urlig adkomst via kommunesenteret .
E39, krysset ved Brennåsen/ Rosseland, blir «porten t il Nodeland», næringsområdet ved
M åvannsvegen ligger i samme området (lit t mot øst og Krist iansand)
Det er en
n tydelig funksjonsfordeling mellom «porten» i syd og Nodeland sent rum der den
plasskrevende virksomheten ligger ut enfor sent rum.
Hovedst rukt ur
Nodeland/ Songdalen har bebyggelse med satellit ter i en Y
Y-form. Nodeland sent rum er i kjernen og
sat ellit tene/ felte
ltene Volleberg i syd (mot E39 og Søgne kommune), krysset Brennåsen/ Rosseland ved
E39, «Heia» (Svalåsen og Svart t jønnheia) oppe i nordøst og Hort emo/ Øvre Hortemo i nord (ved
Songdalselva).

Dett e gir utfordringer i å binde disse områdene sammen t il et eget lokalsamfunn. Det blir vikt ig å
et ablere gode akser inn mot sent rum – både for sykkel, gang/ t urvei og bil samt offent lig
kommunikasjon.
Sent rum er langst rakt og har elva som en meandrerende
rende ressurs langs sent rumsaksen.

Folkehelse
Ressursen er vann. Vann åpner for rekreasjon og det åpner for fysisk akt ivitet både på vannet og
langs vannaksen. Per i dag er området gjengrodd, men ved åpning vil det kunne ut vikles et
parkpreget landskap som
m kan fylles med t urst ier, rast eplasser, lekeplasser og akt ivit et sapparat er.
Området åpner for rundt urer fra st asjonsområdet / park t il rådhuset og fest plassen. Det er vikt ig at
det blir utviklet for både sol, skygge og st ille områder i god blanding med aktiv
ivitetsområder. Brygge
og badeplasser. Kanskje også et lit e klat re
rett ilbud. Med enkle apparat er kan både voksne og barn ha
glede av det te. Hinderløype kan også være akt uelt . Det er vikt ig at det er morsomt ! Dersom det er
fisk i elva bør det t ilret t elegges for fiske.
Fest plassen kan brukes for mindre formål i hverdagen dersom den med enkle grep deles opp i
mindre format er. F eks sittegrupper soleksponert . Plassen bør inngå i rundt uren fra t orget via elva og
t ilbake t il sent rum. En akse herfra og inn t il boligom
ligområdene i sent rum kan vurderes.

Folkehelse og rekrasjon/ akt ivit et smulighet er skal vektlegges, ikke minst
uorganiserte/ hverdagsakt ivit et er osv. Elverunden er et godt eksempel på et lavterskelt ilbud som kan
kobles mot urbane akt ivitet er og kommersielle t ilbud i sent rum. Et ter en runde langs elva joggende
eller gående eller med barn som leker kan man ende opp i sentrum og avslut te på en kafe, bar e l.
Det er et kommersielt t ips å legge disse t il hjørnene på byggene. Det er her de har størst urban effekt.
ffekt
De må være soleksponert – men t il ulike t ider på døgnet ; formiddag og ett ermiddag.
Det bør også vurderes om det i samarbeid med foreninger/ lag skal et ableres arrangement sst adion
ved idret t sanlegget .
Det er svært vikt ig med god skilt ing ut fra t orget – her kan det gjerne st å minut ter og kilometer på et
skilt på torget . Det er vikt ig at det eksist erer t ilbud som gir anledning t il progresjon knyt t et t il
folkehelse.

Åsene øst for sent rum har ulike ut sikt spunkt . Her er det bratt , men det bør likevel t ilret t elegges for
t urer opp i åsene med hjelp fra lokale t urlag/ t urforeninger. Det er vikt ig at t urveinet t et også koples
opp mot boligområder andre steder i kommunen. Ved å bidra t il å kanalisere ferdselen vil det også
dukke opp kommersielle t ilbud – og ved å la alle t urveier st art e/ ende i sent rum styrkes grunnlaget
for servering og bespisning i sent rum.
Legge inn t urrunder, en kort og en lang og en topptur. Turrundene kan
an inkludere kirken og Porsmyr
bygdet un.
For å t rekke ungdom t il sent rum er det behov for en skat epark el l dersom ungdommene driver med
det .

•

Songdalelva er en sammenhengende bypark.

•

Padle t il naboen, bykajakker og bykanoer t il grat is ut lån, som bysykler.

Kommer siel l vir ksomhet - handel

Sent rum må være tet t og kompakt helst innenfor 300-400 meter. Hovedaksen i dag er fra t ogst asjon
t il rådhus. Med en tydelig sent rumsakse vil en over t id st yrke yt terpunkt et ene. Det er svært farlig å få
ubrukt e lokaler i et sent rum. Det er et signal på at aksen er for st or.
Kommersielle t ilbud har ulik bet alingsevne. Det er derfor vikt ig å differensiere størrelsen på lokalene.
Veldig små lokaler t rekker nye et ablerere. Gamle sjarmerende hus er at t rakt ivt for t ing-og-t angnisjen samt konfeksjon. 70-t allsbygg har vist seg å være lit e at t rakt ive for moderne sent rumshandel.
Disse kan moderniseres gjennom glassflat er mv. Det er svært vikt ig å slippe t il sol i sent rumsgatene.
Bygg som sperrer for sol er ugunst ig. Det kan være t ett og kompakt . Men det må være sol og fravær
av vind for at folk skal t rives. Er sørvest en mest ut fordrende så bør sikt linjene ikke gå denne
ret ningen.
Dersom et lokale blir st ående t omt er det vikt ig å fylle vinduet med noe annet enn ” lokale t il leie” .
Fyll det med ut st illinger – om ikke annet så sett opp en hvit plate og la skolebarna få fylle opp platen
med egne tegninger, pepperkakehus eller annet . Eller la lokale foreninger vise bilder fra t urer og
arrangement er.
St asjonsområdet vil være det kommersielt vikt igste området . Det er her pendlerne vil handle.
Sent rum vil være for de som kan komme på formiddagen og hushjørnene som er soleksponert egner
seg for servering. Her ligger en krit isk suksessfaktor for kommersiell akt ivitet i sent rum.
Forbruket endres fra kjøp av varer t il kjøp av t jenester. Det betyr at vi bruker mer penger på helse,
kropp, mat og drikke, kult ur og opplevelser. Det t e er t ilbud som egner seg svært godt for bruk i
sent rum.
Torgene må ikke være store. De kan nest en ikke være for små. Dest o t ett ere folk sit t er desto
hyggeligere har de det .
For å oppnå kommersiell suksess må det t ilret telegges for myldring. Dest o flere mennesker st imlet
sammen desto bedre. Kanalisering av ferdsel er viktig også i bybildet .
Alle t omrom må fylles. Søppelcont ainere må ikke inn i gat ene og det må t ilst rebes høy visuell kvalitet.
Små hull med frafall er farlig. Kvalitet er vikt ig. M en det behøver ikke være høy standard. Kun høy
kvalitet .
Kommunen bør legge vekt på å ha et bibliotek med virksomhet rett et mot gat eplan. Bibliot ek er
vikt ige møteplasser.
Plasskrevende virksomhet og big-boxes skal ikke inn i sent rum men kan gjerne samlokaliseres i
randsonen t il sent rum. Det er vikt ig å ikke spre disse. Vær arealeffekt iv og bruk samme p-plass t il alle
t ilbudene.
Dagligvarebut ikker er ut fordrende fordi de t rekker store semit railere inn i gat eplan. Normalt har de i
snit t 4 anløp av last ebiler per dag – og opp mot 1 semit railer daglig. Store dagligvareforret ninger
t rekker mange biler og det te er heller ikke gunst ig for sent rum. I randsonen av sent rum bør de
st ørste ligge – alternat ivt ved st asjonen.
Songdalen har stor handelslekkasje og et svært lite vareut valg. Det er bredt vareut valg/ dagligvarer
som dominerer. Å oppnå et godt t ilbud lokalt vil henge sammen med ant all innbyggere. M en nærhet
t il en stor by vil man normalt måt t e opp i 10-15.000 innbyggere før man har pot ensial for et eget
t ilbud. Grunnlaget er litt snaut i dag.

Pot ensial :
Sørg for gode akser mot og i sent rum som kanal i serer folk t i l å st i mles sammen. Tenk
hele t i den hva som er sent rums HJERTE og arbei d ut fra det t e.
Offent li g sekt or har li ke st ort ansvar for å få folk i nn i sent rum og å få dem t i l å t ri ves der
som handelsakt ørene har. Kremmerne følger kunden. Der det er folk bli r det
kommersi ell akt i vi t et .
Dersom det er pot ensi al for kont orarbei dsplasser bør di sse li gge ved st asj onsområdet
og de bør i kke blandes f or mye med boli ger. Kont ormi lj ø skaper si n egen dynami kk og
det skal pulsere.
Boli ger legges langs grønt akser og offent li ge i nst it usj oner skal i nn i sent rum.
Hva angår kommersi ell vi rksomhet så er det bred t enkni ng som li gger t i l grunn:
•
•
•
•
•
•
•

Forbruket endres fra varer t i l t j enest er
Vi vi l hygge oss
Vi vi l ha det gøy
Vi vi l ha kult ur
Vi vi l se i dret t
Vi vi l t rene
Vi vi l være sammen ut e – mer kont i nent ale

Nøkler:
•
•
•
•
•
•

Ikke t enk for mye småbut i kker
Tenk i st edet opplevelser, akt i vi t et er, t reni ng, helse, hud/ hår mv
Tenk at t rakt i ve møt eplasser
Tenk kanali seri ng (lok ke/ lure folk i nn langs fell es gangakser)
Små t org og møt eplasser (soleksponert og lune)
Ikke spre vi r ksomhet ene

