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MULIGHETSSTUDIE FOR DEL AV KYRKJEBYGD SENTRUM

REKKETUN AUSTRUD



Åseral kommune ønsker en helhetlig vurdering av tomta rundt Oppas Hus og Svensstova. Målet med 
arbeidet er et levende sentrum hvor man legger til rette for næring, møteplasser, kontor, boliger, 
turstier og grøntareal. Det er viktig at ideer og forslag bygger på Åseral sin identitet og kulturhistorie. 

Agder fylkeskommune har tildelt Åseral kommune 100.000 kr eks. mva for å gjennomføre et slikt 
prosjekt og bidra til tettstedsutviklingen i Åseral.

Mulighetsstudiet skal munne ut i tre ulike alternativ, som synliggjør noen av mulighetene for tomta. 
Bruktbutikken, Oppas Hus, benytter i dag det meste av bygningsmassene på tomta. Store deler av 
bygningsmassene er i dårlig stand, og har til dels dårlig tilgjengelighet. Før kommunen og frivillig-
sentralen legger ned penger og tid på nødvendig restaurering og påbygg, er det viktig at kommunen 
har en langsiktig plan for området. 

Målet med mulighetsstudiet er derfor at man med tre ulike alternativ, har et bedre grunnlag for dis-
kusjon rundt utnyttelsen av tomta. 

Det mest sentrale spørsmålet i forbindelse med den fremtidige utnyttelsen av tomta er hvor mye, 
hvis noe, av bygningsmassene som skal bevares. Bruken av eksisterende og ny bygningsmasse må 
også sees i sammenheng med øvrig offentlig bebyggelse i Kyrkjebygd. 

Mulighetsstudiet tar for seg 3 alternativ, med ulik tilnærming til riving av bygg:

Alternativ 1: All eksisterende bygningsmasse bevares

Alternativ 2: Oppas Hus bevares. Svensstova og tilbygget/ lagerbygget rives 

Alternativ 3: Alt rives. 

 

BAKGRUNN FOR MULIGHETSSTUDIET



Frivilligsentralen disponerer i dag ”Oppas Hus”, som bruktbutikk og sosial møteplass, samt 
kontor til daglig leder. 

Bruktbutikken har blitt en populær møteplass, både for bygdefolk og turister, og mange om-
taler butikken som en ”opplevelse”. Butikken har åpent 4 dager i uka, og man kan si at dette er 
mye mer enn bare en butikk. 

For mange er Oppas Hus et samlingspunkt, hvor man når som helst kan stoppe innom og 
treffe folk over en kaffikopp. Gjerne når man venter på bussen eller annet. 

Flyktninger har hatt arbeids-/ språkpraksis, og har også bidratt som frivillige. Frivilligsentralen 
har også samarbeidet med NAV og hatt folk i arbeidstrening. 

I tre år har det også vært garantiungdom i sommerjobb på butikken. 

Bygget er generelt i dårlig stand, både innvendig og utvendig, og i dag kan 2. etasjen ikke 
benyttes. Lokalene er ikke tilrettelagte for HC, og det er noe lite plass til mottak av varer/ mid-
lertidig lagring og møterom. 

Frivilligsentralen ønsker å legge til rette for et bedre tilbud både for frivillige, bygdefolk i alle 
aldre og besøkende på bruktbutikken. De frivillige opplever frivillig arbeid som meningsfylt, 
og for mange er det godt å ha noe fast å gå til, for det sosiale og bidraget til bygda.

Svensstova er i bedre stand enn Oppas Hus, og er i dag møteplass for Mental Helse. Tidligere 
var det en del aktivitet her, men i dag blir Svensstova lite brukt. 

OPPAS HUS OG SVENSSTOVA I DAG



Sentrum er alltid i endring og de siste 100 årene er det bilen som direkte og indirekte har stått for de 
største endringene. Samtidig er man i stor grad prisgitt hvilke private aktører som ønsker å etablere seg 
i sentrum, og i hvilken grad de lokale og turister benytter seg av sentrumsfunksjonene. 

Selv om bilen har tatt en stor plass, er det gode kvaliteter i Kyrkjebygd sentrum. Dette kommer blant 
annet av torget ved banken/ næringsbygget, belegningssteinene over vegen inn til butikken, mange 
gamle hus i/ rundt sentrum og relativt lave sentrumsbygg i tradisjonell byggestil. 

Noe av det som gjør gammel bebyggelse koselig, er variasjonen av høyder og taktyper. En viktig del av 
stemningen som skapes er også hvordan byggene ligger i forhold til hverandre. Før i tiden, da man ikke 
trengte å ha store areal til biler, og samtidig måtte utnytte den jorda man hadde tilgang på, ble det en 
ganske konsentrert bebyggelse, og bakgårdene dukket opp. Disse er lune arealer som bygger på den 
menneskelige skalaen, og er uterom som nå er på veg tilbake til tettsteder. 

Da man fremdeles har mye av den gamle trehusbebyggelsen i sentrum, og samtidig har tilrettelagte 
områder for arealkrevende næringer på Austrudsmonen, anbefales det å tenke på tomta som et areal 
for fotgjengere og opphold. Dette vil skape mer liv i sentrum, enn en ”Dombås”- utbygging, hvor man 
i stor grad har byttet torget for folket ut med asfalten for bilene. Dette forutsetter samtidig at eksis-
terende parkeringsplasser i sentrum må være tilgjengelige for besøkende til den nye bebyggelsen.

 

SENTRUM - DET GAMLE OG DET NYE



Næringshuset
Bank
Regnskapskontor
Ledige kontorplasser
Ledig underetasje
Overskudd p-plasser

Minne
Museum
Kultur
In�mkonsert ute & inne
Cafè
Bibliotek
Kulturskule - kunst

Olfa
Arbeidsklær
Redskap etc.
Overskudd p-plasser

Oppas
Bruktbu�kk
Kaffi

Funksjoner som blir påvirket av mulighetsstudiet
Bruktbu�kk
Kaffi

Austrudsmonen
Industri
Store næringslokaler

Funksjoner som det bør legges �l re�e for
Bruktbu�kk
Møteplass - alle aldre
Møteplass - ungdom
Bakeri/ enkel servering
Næring - udefinert
Kontorfellesskap
Musikkverksted/ øvingsrom
Sløyd/ håndverkslokaler
Utsalg av lokalt håndverk
Venteplass for buss

Tappen
Bensinstasjon
Hur�gmat
Arbeidsklær
Trevarer

Gamleheimen
Gamleheim
Møtesal

Idre�sanlegget
Fotballbane
Løpebane
Ballbinge etc.

Ungdomsskula &
Fleirbrukshallen
Ungdomsskule
Gymsal
Konsertlokale
Møtesal
Svømmehall
Treningsstudio
Sløyd

Barnehagen

Betania
Åseral kyrkje

Bedehuset

Brannstasjon

Rådhus

Legesenter

Lislehylen

Storehylen

Barneskula

Bu�kken
Coop
Frisør
Elevbedri�
Leiligheter

Mulighetsstudiet går ikke inn på konkrete forslag til hvilke bedrifter som skal etablere seg, eller 
hvilke offentlige funksjoner som skal inn på området, ut over Oppas Hus/ bruktbutikken. Dette har 
likevel vært et tema i spørreundersøkelser og annen medvirkning i forbindelse med mulighetsstudi-
et, da det kan sette føringer for dimensjoner på bygg og mengde bruksareal. 

Åseral har i dag særs mange tilbud når man ser dette mot befolkningstallet i bygda. Det er også 
en relativt god plassering av næring og offentlige funksjoner, med arealkrevende næringer på 
Austrudsmonen, samt barnehage, skole og eldrehjem i Bordalen. Den øvrige næringen og offentlige 
bebyggelsen (kontorer, butikker, bensinstasjon, kulturhus, rådhus, legesenter, religiøse bygg) ligger 
derimot mer spredt, som gjør det vanskeligere for disse å gjøre hverandre gode, og samtidig gir litt 
mindre aktivitet i sentrum. 

Kanskje kan tomta ved Oppas Hus og Svensstova bli et nytt lim mellom funksjonene i og rundt 
sentrum? Samlingsplass for ungdom hvor de kan være fra skoledagen er over til fritidsaktiviteter på 
skolen/ idrettsplassen eller på Minne begynner? Sommer på Minne og Oppas? Med konsert i hagen 
på Minne og i bakgården på Oppas?

Spørreundersøkelsene som er gjort viser et tydelig ønske om møteplasser, særlig for ungdom, og 
kafe/ bakeri med enkel servering. 

 

HVA TRENGS?



Målet med mulighetsstudiet har gjennom hele prosessen vært å ende opp med tre ulike forslag. Det har 
også vært naturlig å tenke seg at det blir en variasjon av hvor mye som bevares i de ulike alternativene. 
Prinsippene for de ulike forslagene har derimot kommet som følge av prosessen. 

I første del av mulighetsstudiet ble det sett veldig grovt på veldig mange måter å disponere tomta. Alterna-
tivene varierte i hvor mye som ble bevart, høyde og grunnflate på nye bygg, antall parkeringsplasser etc. 

Foreløpig har man ikke nok etterspørsel etter næringslokaler til å fylle all fremtidig bygningsmasse. Det 
man har helt sikkert er Frivilligsentralen og Oppas Hus som ønsker å være i området, samt et relativt felles 
ønske om møteplasser i området (hentet fra flere spørreundersøkelser). Man har ikke leiligheter i sentrum i 
dag. Dersom den nye bebyggelsen legger til rette for 3-6 leiligheter, vil man kunne tilføre mer økonomi til 
prosjektet, og samtidig skape mer liv i sentrum. Siden tomta har den beliggenheten den har, er den både 
egnet til næring, og den bør også tilrettelegges for dette. Det man sitter igjen med av føringer for den nye 
bebyggelsen er dermed relativt udefinert, på godt og vondt. Ulempen er at man risikerer å planlegge en 
disponering av tomta som ikke tilrettelegger næringer som trenger større lokaler på ett plan (over 2-300m2 
BYA). Fordelen er at man har en bedre mulighet til å jobbe med skalaen og uterommene man ønsker i sen-
trum for å skape mer liv og gjøre det hyggelig. Dette er mulig å gjøre samtidig som man tilrettelegger for 
mindre butikker, kontorarealer, arealer for ungdom, kultur etc. 

Etter første del av mulighetstudiet, som besto av litt over 20 alternativer, kunne man trekke følgende kon-
klusjoner:

- Oppas Hus og Svensstova bør enten begge bevares, eller begge rives. Dersom kun ett bevares, vil det 
andre bli malplassert midt i den øvrige sentrumsbebyggelsen. 

- Dersom man skal ha en skala på den nye bebyggelsen som opprettholder et koselig sentrum, vil man få 
mer bruksareal på tomta ved å bevare eksisterende bebyggelse enn om man river. 

- Arealet som er regulert som park bør regnes som byggeareal frem til man har en endelig plan for plasse-
ring og utforming av ny bebyggelse. 

- Dersom man skal løse parkering til næring på tomta, må Oppas Hus rives

 

BAKGRUNN FOR DE TRE ALTERNATIVENE



Bevaring kan sees på på ulike måter for byggene på tomta. 

Bevaring og restaurering:
Dette er nok det de fleste forbinder med bevaring. Byggene blir stående som de er, og man utfører 
nødvendig restaurering. Her kan man også endre på rominndelig etc innvendig, og tilgjengeliggjøre 
byggene mer med ulike løsninger for trapp, heis og ramper.

Bevaring av fasade:
En annen måte å angripe bevaringen på, er å rive store deler, eller hele bygningsmassen, og bygge 
opp fasadene identisk med med byggene slik de er i dag. Her har man også muligheten til å føre 
utrykket på byggene tilbake til en tidligere tidsepoke, hvor man f.eks. hadde andre sprosser og andre 
inngangsparti. 

Bevaring av skala:
Når man ser gjennom denne mulighetsstudien, kan man også se på nybygg i samme skala med et 
mer moderne uttrykk som bevaring. Dette åpner også opp for å ”flytte” byggene noe, og få bedre ut-
forming av inngangsparti. Samtidig er det nærliggende å tenke seg at en slik tilnærming til bevaring 
vil føre til at man ikke får kjeller i de nye byggene.  
 

I Kulturminneplanen i kommunen er et bilde av byggene. Byggene har verneverdi, både som enkelt-
bygg og som del av et kulturmiljø - da de representerer et rekketun som er karakteristisk for Kyrkje-
bygd. Hvor stor denne verneverdien, og om byggene bør bevares, har vi ikke tatt stilling til. Opp-
gaven vår viser imidlertid at man kan få til gode løsninger og et fremtidig spennende bygningsmiljø 
både om man river og bevarer.

Før man går videre i prosessen anbefaler vi at kommunen i samarbeid med Fylkeskommunen gjør en 
vurdering ut fra vernehensyn på om et eller flere av byggene kan tillates å bli revet. Verneverdien av 
byggene vil da bli vurdert ut fra følgende kriterier: Autentisitet, Identitet, Brukspotensiale for verdi-
skaping, næring og formidling, Sjeldanhet, Representativitet og Alder.

HVA ER BEVARING

KULTURMINNEVERN
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FORSLAGENE



ALTERNATIV 1 
BEVARE ALT

ALTERNATIV 2 
BEVARE OPPAS 
HUS

ALTERNATIV 3 
ALT NYTT



ALTERNATIV 1 
BEVARE ALT



Alternativ 1 legger opp til bevaring av både Oppas hus og 
Svensstova. I dette forslaget vil også Oppas lager bevares, og 
det lages et påbygg oppå dette lageret (bygget omdøpes til 
Oppas låve). I bakgården bygges et nytt trapp/heishus og et 
nybygg i 2 etasjer + underetasje. Bakgården heves ca 60cm, slik 
at man får god adkomst til eksisterende og nye bygg. 

Styrken i forslaget er at bruktbutikken kan bli der de er i dag og 
at ombygging/rehabilitering av lagerbygget nok vil være noe 
rimeligere enn å rive og bygge et helt nytt bygg.

BESKRIVELSE
KORT OPPSUMMERT

BYGG SOM BEVARES
TOT. BRA (CA)
TOT. BRA EKS. KJELLER OG LOFT I 
OPPAS OG SVENSSTOVA
NYTT AREAL 

PARKERING TIL NÆRING
PARKERING TIL BOLIGER

ANTALL HEISER

ALLE
1.600KVM
1.300KVM

800KVM

0
4

1
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1:1000OVERSIKTSPLAN



AREALDISPONERING

Det er svært mye areal i eksisterende bygningsmasse. Store deler 
av dette ligger i kjelleretasjen og loftetasjen. Dette arealet er van-
skeligere å ta i bruk på grunn av tilgang og lys i kjeller. Aktuell bruk 
kan være lager. Et annet alternativ er å åpne opp deler av 1. etasje 
i f.eks. Svensstova, og ha deler av kjelleren åpen opp i 1. etasje. 
Dette kan gi et nytt og spennende bruksområde for arealene som 
f.eks. kafe/ møteplass for ungdom/ verksted. 

I forslaget er det lagt en ny etasje over lagerbygningen. Dette gir 
ca. 190 nye kvm. I det nye bygget er det tilrettelagt for næring i 1. 
etasje og 2 leiligheter per etasje i etasjene over. Hver av disse på 
60-70 kvm. 

Bruktbutikk

Næring

Leiligheter

Referanselinje (ingen arealer)

Heis

Parkering

3. ETASJE

2. ETASJE

190kvm

85kvm 150kvm

30kvm

70kvm
90kvm

1. ETASJE

KJELLER





ALTERNATIV 2 
BEVARE OPPAS HUS



I alternativ 2 bevares kun Oppas hus. Svensstova og lagerbyg-
ningen rives, men det blir etablert et nytt bygg tilsvarende 
Svensstova lengre sør-øst. Med denne løsningen får man bedre 
kontakt mellom bakgårdsrommet og eksisterende sentrum 
samt bedre solforhold i bakgården på ettermiddag/kveldstid. 
Bygningen i bakgården får dermed bedre tilgjengelighet og vi 
anser attraktiviteten spesielt for butikk og kontorformål i dette 
forslaget til å være noe bedre. ”Flyttingen” av Svensstova gir 
mer areal mot sentrum, og gir plass til sykkelsti og terrasse mot 
sentrum. 

I sør er det carporten i alternativ 1 erstattet med et nytt næ-
ringsbygg. Dette gir potensiale for mye nytt næringsareal og er 
også med på å gi rammer for bakgården. 

BESKRIVELSE
KORT OPPSUMMERT

BYGG SOM BEVARES
TOT. BRA (CA)
TOT. BRA EKS. KJELLER OG LOFT I 
OPPAS
NYTT AREAL 

PARKERING TIL NÆRING
PARKERING TIL BOLIGER

ANTALL HEISER

OPPAS
1.600KVM
1.460KVM

1.370KVM

0
4 (BAK BU-
TIKKEN)

1
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AREALDISPONERING

Forslaget åpner opp bakgården i større grad mot sentrum. Dette 
blir gjort ved at Svensstova blir ”flyttet” lengre sør-øst og lager-
bygget blir erstattet med et nytt bygg som ikke bygges sammen 
med Oppas hus. I forslaget er det dermed kun Oppas hus som har 
kjeller. Dette gir bedre tilgjengelighet til arealene og man får også 
en ny handelsgate fra butikken gjennom tomta ved Oppas. 

De nye røde bygningene kan bygges relativt rasjonelt. Tanken er 
at Oppas kan benytte Oppas Hus og det nye bygget bak. Den nye 
Svensstova kan bli møteplass for ungdom og kanskje få en kafe 
på hjørnet. Den øvrige bebyggelsen er tenkt til næring og boliger. 

Bruktbutikk

Næring

Leiligheter

Referanselinje (ingen arealer)

Heis

Parkering

3. ETASJE

2. ETASJE

1. ETASJE

KJELLER

170kvm

85kvm 150kvm

30kvm

170kvm
90kvm





ALTERNATIV 3 
ALT NYTT



I det tredje alternativet er alle eksisterende bygg revet. Prin-
sippet i forslaget er to større, rasjonelle, bygg, som åpner for et 
åpent torg og gjesteparkering i midten av tomta. Bruktbutikken 
er tenkt i to etasjer i det sørlige bygget, med en liten kafe ut 
mot sentrum. Bygget i nord er tenkt som leiligheter og næring.

Forslaget gir et åpent torg med mye sol, og god eksponering 
for fremtidig næring. 

BESKRIVELSE
KORT OPPSUMMERT

BYGG SOM BEVARES
TOT. BRA (CA) 

PARKERING TIL NÆRING
PARKERING TIL BOLIGER

ANTALL HEISER

INGEN
1.270KVM

4
4 (BAK BU-
TIKKEN)

1



Carport

parkering

Bruktbutikk

Kafé

Leiligheter

& næring

Heis

G/S

Bakgård

1:1000OVERSIKTSPLAN



AREALDISPONERING

3. ETASJE

2. ETASJE

1. ETASJE

KJELLER

Grunnflaten på hvert bygg er ca 280kvm. Bygget i sør er tegnet i 2 
etasjer, med en ekstra høy 2. etasje mot krysset, og bygget i nord er 
tegnet i 3 etasjer. 

I det sørlige bygget er det areal tilsvarende det bruktbutikken bruker 
i dag + areal til kontor og en liten hjørnekafe. 

Det er ikke avgjørende at Oppas Hus og lagerbygningen rives i for-
bindelse med etableringen av dette bygget. Dersom det er økonomi 
til å bygge det sørlige bygget først, er det dermed mulig å beholde 
drifta av bruktbutikken frem til det nye bygget står klart. 

Det nordlige bygget er tenkt som næringsareal og leiligheter. 

Bruktbutikk

Næring

Leiligheter

Referanselinje (ingen arealer)

Heis

Parkering

230kvm

20kvm

260kvm




