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«Bakgården» er et utviklingsprosjekt og første steg i en større
visjon om å lage en byromsstrategi for å skape gode byrom
i Lyngdal sentrum. Bakgrunnen for oppgaven er at Lyngdal,
etter 20 års bystatus, er i ferd med å virkelig bli en by, men
mangler differensierte og urbane uteområder hvor beboere
og besøkende kan samles. Bakgården har i de siste årene
tatt et steg i denne retningen gjennom arrangementer som
Sommerdans, Sommer i sentrum, Maifest og Hummerfestival.
Eventene har vært av midlertidig karakter og erfaringene har
vært at de er tids- og kostnadskrevende å rigge opp og ned,
dårlig kvalitet på toalettfasiliteter, urasjonelle å drifte og tidvis
beslaglagt areal som har en viktig byfunksjon.

tvikling av byområdet - Bakgården

På bakgrunn av dette behovet har det blitt igangsatt
et prosjekt i samarbeid mellom Lyngdal kommune,
næringslivet, private aktører og Agder fylkeskommune. Agder
fylkeskommune har også bidratt inn i prosjektet med midler til
utarbeidelse av en mulighetsstudie. Det tenkes at prosjektet
skal generere erfaringer med overføringsverdi til andre deler
av sentrum. Mulighetsstudien skal skissere potensialet for å
utvikle, og gjennomføre, velfungerende og varierte byrom med
estetiske og opplevelsesmessige kvaliteter. På sikt er målet at
summen av disse opplevelsesrommene skal gjøre Lyngdal til en
attraktiv by med et pulserende byliv.

1. Beskrivelse av prosjektet

Under diskusjonen og defineringen av oppgaven ble det
identifisert noen førende stikkord og tema:

dal fikk bystatus i 2000 – nå i 2020 er vi i ferd med å virkelig bli en by, og den strategiske
leggingen av de ulike byrommene må forsterke opplevelseskvaliteter for boende og
økende. Kompakt byutvikling, der ambisjonen er å skape gode og differensierte
evelsesrom, kan gi positive konsekvenser for bylivet, men samtidig så er det viktig at det
i forringer bomiljøet eller andre kvaliteter i byen.

Fleksibilitet: I både rigging og skala. Må være romslig nok for
store arrangementer samtidig som det er intimt nok ved små.
Lett å vedlikeholde og endre.
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klingen av «Bakgården» er en
egisk og langsiktig planlegging for å
e vår by til et bedre sted å bo og
øke.

skal samle alle de forskjellige
ressentene som er involvert i Lyngdal,
ammen bygge et grunnlag for å enes
en visjon, prioriteringer og handlinger
vil forbedre livskvaliteten etter hvert
Lyngdal vokser og endres.
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Utnytte eksisterende kvaliteter.
Mye for lite gjennom kreative løsninger: Etterstrebe
kostnadseffektive og gode grep som gir mer enn utgiften skulle
tilsi. Også ønskelig med grep som kan tas i utviklingstrinn over
tid etter empiri og økonomi.
Miljø: Fokus på gjenbruk og resirkulerbare materialer.
Visuelle kvaliteter: Bygg, utsmykning, materialvalg,
vegetasjon, møblering og belysning bør ha en rød tråd som
gjør at helheten oppleves som noe mer enn summen av
enkeltdelene.
Unikt og røft: Bakgården skal være et klart urbant byrom,
noe Lyngdal ikke har hatt eller sett før. Samtidig skal det ikke
oppleves som om man har flyttet en «Oslo-bakgård» til bygda.
Det skal være et nytt lite mikrokosmos - 2020 tallets historie
om hvordan bygda ble by

mulig innhold og funks joner:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gatekunst
Street food
Kulturarrangementer
Grøntpreg/Parkfølelse
Utvidet skolegård
Lysinstallasjoner
Overdekkede områder for skygge og ly
for regn
Mulighet for større regnskjermede 		
arrangementer
Lokal markedsplass
Kortreist mat
Kunst
Lokale håndtverksprodukter
Parkering: Det er ønskelig at det kan 		
beholdes 8-10 parkeringsplasser 		
utenom de store arrangementene.
Offentlig toalett
Varelevering til eksisterende og 		
fremtidige næringer
Gratis internett
Møterom/-soner
Miksebu
Mobile sonedelere

målgrupper:

•
•
•
•
•
•
•
•

Barnefamilier
Skoleelever
Ungdom
Unge voksne
Eldre
Nærliggende arbeidsplasser
Fastboende
Besøkende

Målgruppene vil kort oppsummert
kunne være alle, men med ulik vekting
og prioritet gjennom døgnet og året.
Oppgaven her fokuserer mer på å definere
enn attraktiv og fleksibel ramme for
bruken, hvor nøyaktig brukertilpasning
og innhold må vektes opp mot innspill,
brukermedvirkning, interessenter og
årshjul i påfølgende arbeid.
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Beskrivelse av området
Bakgården ligger midt i Lyngdal sentrum og er et område på
i overkant av 1100 kvadratmeter på baksiden av Alleen 10.
Bygget innholder i dag blant annet en pub og et konditori
på gateplan, kontorer i andre etasje og leiligheter i tredje.
Området på baksiden gir inntrykk av å være en bakside og
består i hovedsak av en stor asfaltert flate som benyttes
som en uoppmerket parkeringsplass og varelevering. Unntaket er den relativ nye puben som har lagd seg et uteområde.
Bakgården har svært gode solforhold og ligger vindskjermet
til inni kvartalsstrukturen, og har stort potensiale som en

overgang og kobling mellom skole- og idrettsområdet
på sørsiden, og sentrums-/handelsfunksjoner på nordsiden. Plassen har de siste somrene blitt benyttet til ulike

1947 (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

arrangementer som har vist litt av potensialet det har som
byrom og samlingssted.

Basert på bilder funnet i nasjonalbibliotekets nettarkiv ser
det ut til at Alleen 10 ble bygd i 1947 og er et av de tidligste
prosjektene som tar steget videre fra mellomstore trebygg til
større murhus. Man kan tolke det som at Alleen 10 var et toneangivende prosjekt som var med på å dra sentrumspunktet sørover og markere Lyngdal sentrum sin overgang fra å
være en samling av trehus rundt et Y-formet kryss til et større sentrum med Alleen som hovedgate, og et av de tidligste
stegene på veien til Lyngdals bystatus. Det kan derfor være
svært passende om samme eiendom nå får være vert for
det neste toneangivende grepet mot nye urbane kvaliteter. I
dag oppleves bygget og bakgården som at de er en del av et
bykvartal som strekker seg fra Skolegata til Agnefestveien.

Området ble innledningsvis sett
på med Abraham Berges gate som
søndre begrensning, men ble utvidet
til administrasjonsbygget etter
gjennomgang hvor muligheten for å
sperre av Abraham Berges gate ved
konsertarrangementer ble påpekt.

72,6m2

92,6m2

73,7m2

115,3m2

Utsikt fra området mot sør.

1190 m2

270 m2

1966 (Kilde: Norge i bilder)

Scale: 1:1000
Spatial ref. 25833

2018 (Kilde: Norge i bilder)
coordinates:

X max: 33865.19 Y max: 6471638.83
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X min: 33465.19 Y min: 6471367.83

coordinates:
X max: 33865.19 Y max: 6471648.25
X min: 33465.19 Y min: 6471377.25

Situasjonsplan 1:500
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BYGGHERRE / TILTAKSHAVER:

Arbeidsprosess
/metoder

Prosjektet er utviklet ved å bruke flere
metoder for å best mulig tilrettelegge
for raske eksperimenter og diskusjoner. Det ble lagd en digital modell av
konteksten som underlag for skisser og
bygging av fysisk modell. Hovedmetoden har vært å kytte, klippe og skjære
opp ulike materialer som representanter for ulike ideer og teste dem i modellen. Funn er dokumentert som foto. Den
fysiske arbeidsmodellen er også valgt
fordi den i større grad enn rent digitale fremstillingsmetoder er i stand til å
formidle skala og hvilket utviklingsnivå
prosjektet er på.
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GREP A

Maling av gavler med
tilhørende bygulv

Dette grepet oppstod som en naturlig videreutvikling
av diskusjonen om street art under første møte og
befaring. Det var 3 vertikale veggflater som utpekte
seg som svært aktuelle for denne typen utsmykning,
men det var lite fristende å slå seg til ro med dette
grepet siden det er blitt svært mye brukt mange
steder i nyere tid. Bare her i regionen har Flekkefjord
en satsing på dette. Vi diskuterte om man kunne gå
bort fra street art sitt motivpreg og kun bruke farger
malt i et mønster for å friske opp veggene og området.
Deretter innså vi at dersom man lot fargemønsteret
flyte ned på bygulvet og strakk dette i en rett linje
til det traff en vegg eller grense fikk man en naturlig
soneavgrensning av området i form av en malt ramme
på bakkeplan. Fargefeltet lengst nord vil dessuten
kunne definere uteserveringsarealet til de tilstøtende
lokalene.

Basketballbane Paris. Pigalle Studio.
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GREP B

Ramme inne
/avgrense området

Bakgården er i dag delvis avgrenset av de eksisterende bygningene, men området ”flyter”
ut flere steder slik at man ikke får en følelse
av et avrenset uterom. Alleen 10 er en solid
romdanner i nord og administrasjonsbygget
til barneskolen gir en viss avgrensning i sør til
tross for den tverrgående veien. Hovedutfordringen for at bakgården faktisk skal oppleves
som en bakgård er at plassen mengler en god
avgrensning mot vest og spesielt øst. Spørsmålet blir da også hvor høy denne avgrensningen må være for å være i stand til å gi en
bakgårdsfølelse? Gjennom eksperimentering
i modell kom vi frem til at avgrensningen bør
være minst 1,5-2 etasjer høy for å gi ønsket
effekt.
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Vi tror løsningen foreslått i grep D er en god
måte å få til en avgrensning i vest på, men
er mer usikker på hva som er beste alternativ langs grensen mot Alleen 8 i øst. Den bør
ikke være for dyp fordi den da kan forringe
adkomstsituasjonen gjennom smuget i nord.
Den bør ikke være for høy i nordenden fordi
man da havner oppi verandaen til en leilighet.
Bildene viser noen eksempler på hvordan det
kan løses, men dette bør jobbes videre med i
fortsettelsen. Det er også mulig løsningen vil
være å lage denne avgrensningen med samme
elementer og volumer som benyttes til den
fleksible tverraksen (se GREP E), eller å lage
en fjerde gavlvegg som kan mles på samme vis
som beskrevet i grep A langs grensen mot øst.
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GREP C

Åpne fasader i Alleen 10
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Får å legge til rette for et yrende byliv og hyppig besøkt
byrom bør lokalene på gateplan henvende og åpne seg
mot bakgården og sola i sør. Lokalene bør tilrettelegges
for, og leies ut til, serveringsvirksomheter. I modellbildene har vi prøvd å vise hvilken effekt det også kan gi
til Allegata. Spesielt på kvelds- og nattestid vil dette
grepet bli svært synlig og inviterende, samtidig som det
skapes en form for visuell kontakt mellom Rådhusparken og bakgården.
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GREP D

Varelevering og
offentlig toalett

Saltakene deler inn de tre
funksjonene og forholder seg
fint til de ulike takhøydene
til den eksisterende
bygningsmassen.

Byggene er tenkt som
en åpen struktur slik
at man får det malte
underlaget som gulv og
konstruksjonen fungerer
som en ankomstportal
mot vest når det ikke er
store arrangementer.

I dag kjøres varer til lokalene på gateplan helt inn
til bakdørene. Skal målsettingene for bakgården
nås må dette løses på annet hvis slik at man
slipper å få biler inn hvor man ønsker folkeliv. Det
er heller ingen offentlige toaletter i området, noe
som hadde vært svært hensiktsmessig sett opp
mot potensielle arangementer. I tillegg har Fat
Tire garage et tilbygd halvtak med garasjeporter
mot øst som forringer Allen 10 sin rolle som bakvegg for gårdsrommet og skaper en unødvendig
dyp og utrivelig korridor.
Vi foreslår å løse dette ved å rive dagens
halvtak og etablere alle disse funksjonene i åpningen mot vest i form av en tredelt og åpen konstruksjon i tre. Pub’en vil da kunne slippe gjester
rett ut mot sør hvor man kan sitte ute i ly for
regn under en vakker trekonstruksjon, potensielt
supplert med lyspærer i lenker og klatreplanter.
Dette uteområdet bør også kunne benytte seg av
området foreslått til varelevering på kveldstid da
denne uansett ikke er i bruk. Vareleveringen er
tenkt ved at man losser varene her og triller dem
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bort til riktig lokale.
Det er i dag en høydeforskjell her som kan
utnyttes som en lasterampe. Lengst sør er det
tenkt toaletter. Her håper vi at man kan utnytte
eksisterende infrastruktur til tilstøtende bygg.
Dette vil også være en sentral og god plassering
med tanke på større konsertarrangementer. Ved
å legge funksjonene slik vil det også være enkelt å
avgrense konsertområdet uten bruk av midlertidige gjerder. Selve toalettbyggen kan enten bygges som et mønetaksbygg eller som en brakke/
container under en åpen mønetakskonstruksjon.

Merk hvordan løsningen
ivaretar dagslyset til vinduet
til kontorlokalet i 2.etasje.
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GREP E

Fleksibel tverrakse

For å tilrettelegge for arrangementer av
ulike størrelser og kunne styre intimitetsnivået til en viss grad foreslår vi å
utvikle en fleksibel og flyttbar tverrakse.
Aksen bør være funksjonibel sett opp
mot riggarbeid og inneha visuelle og
materialmessige kvaliteter. Den er her
illustrert som stablede containere. Da
containere er mye brukt andre steder
og Lyngdal ikke har industrihistorie som
containerhavn å spille på, foreslår vi
at det sees på andre alternativer også
ved en eventuell detaljplanlegging av
dette grepet. Tar man et søk på finn.
no kan man for en rimelig penge få tak i
brakkerigger, stillaser, pallereoler etc,
som bør gjennom en kreativ bearbeiding
og fargesetting kunne gis et praktisk og
visuelt spennende nytt liv.
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GREP F

Vegetasjon

Ut fra en vurdering av
mengden sterke farger
området skal inneholde
kan man vurdere å gå for
trær med rosa blomster
eller sterkt røde blader
for å forsterke den ønskede opplevelsen om at
bakgården skal fremstå
som et alternativt univers i Lyngdal sentrum.

Man vil kunne skape fine situasjoner
ved å plassere trær ut i kantene. Her
fungerer treet som ekstra skjerming
mot toalettene og myker opp hjørnet
som skapes av den fleksible tverraksen. Treet vil også fremheves
i denne situasjonen som
et organisk element
i kontrast til det
menneskeskapte
bakteppet.

Innslag av beplantning og vegetasjon vil være et viktig grep
som forskjønner bakgården og kommuniserer årstidene til
besøkende. I tillegg kan de tilføre gode dufter, fugleliv-/sang,
fungere som parasoller og gi ly for regn.
Vi ser for oss at det velges ut noen robuste og relativt lettstelte trær, busker og planter som innarbeides i området. For
ikke å motarbeide den fleksible tverraksen foreslår vi at man
konsentrerer seg om å få til grøntinnslag på følgende måte:
• langsmed avgrensningen mot øst og vest.
• som plane plenflekker, 30-60 kvadratmeters 			
«pikniktepper»
• flyttbare plantekasser som kan fungere som 			
sonedelere, sitteplasser og aktivitetsvegger.
• trær man kan sitte under/inntil. Disse bør
fokuseres langs langsidene og/eller 				
nærmest sørfasaden til Alleen 10 for ikke å legge 			
restriksjoner på fleksibilitet og bruk. Eventuelt kan
det utarbeides et beplantingskonsept som spiller på
lag med den fleksible tverraksen.
• klatreplanter på utvalgte veggflater og
konstruksjonselementer.
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GREP G

Skulptur
Et grep som vil ha en høy attraksjons- og instagramfaktor
vil være å utsmykke området med en skulptur i stor skala.
Denne vil ta oppmerksomheten og pirre nysgjerrigheten til
de fleste og mest sannsynlig bidra til mye omtale og bildedeling. Vi foreslår å plassere denne i smuget mellom Alleen
8 og 10, og å lage den så stor at den vil sees fra alle ankomstretninger. Den vil også danne en slags adkomstportal til
bakgården.
Under arbeidet med oppgaven startet denne ideen med
tanken om en identitetsskapende skulptur midt i bakgården. Da den stadig kolliderte med ønsket om fleksibilitet
og bruksscenarioer havnet den etterhvert inn i smuget hvor
den ikke la føringer for bruken av området og fikk forsterket effekten som identitetsskapende blikkfang. Skulpturen
vil også bidra som et orienteringselement i byen, på såmme måte som eksempelvis «the Bean» i Chicago og den blå
steinen i Bergen.
Mulig videreutvikling. Det utarbeides et overordnet tema
eller univers for skulpturen som benyttes bredere. Man kan
se for seg en karakter eller figur hvor deler av bekledning/
eiendeler eller familiemedlemmer spres og integreres i
bakgården eller andre uteområder i byen eller kommunen «Attraksjons-/aktivitetsveiviseren(-ne) i Lyngdal».

RedBall project av Kurt Perschke
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Spraylakkerte stilaskonstruksjoner?

Andre ideer

Møterom og
miksebu/DJ-bås?

Man kan hente inspirasjon fra gamle bilder, som for eksempel
skiltene og belysningsarmaturene til høyre i bildet over.
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Oppsummering og
videre prosess
Bakgården er et spennende byrom med et stort potensiale for å
kunne utvikles til et attraktivt og hyppig brukt byrom i Lyngdal.
Noen grep er viktigere enn andre og det bør legges en plan for
hvilke som gjennomføres, eventuelt i byggetrinn.
Denne oppgaven har hovedsaklig konsentrert seg om å finne
frem til de overordnede grepene, med en underliggende intensjon om at de skal ha overføringsverdi til fremtidige uteromsprosjekter. I fortsettelsen kan man jobbe videre på tre nivåer:

Utgangspunkt. Dagens situasjon ryddes og lokalene åpnes mot sør.

1. Overordnet planlegging. Man bør identifisere og definere
andre potensielle byrom i Lyngdal og teste overføringsverdien
til hovedgrepene utarbeidet i dette prosjektet. Finnes det en
identitetsskapende rød tråd man kan lage varianter av på tvers
av byrom og deres ønskede innhold og atmosfærer? Kanskje
ser man nye muligheter som bør implementeres i Bakgården?
Er det noe som bør forankres i kommuneplanen?
2. Medvirkning og gjennomføring. Man kan benytte modellen
og dette heftet til å få tilbakemelding og innspill fra lokalbefolkning og potensielle aktører, eksempelvis stille ut prosjektet
på servicetorget og koble det sammen med sosiale medier. Det
kan også etableres ”spissede” prosjektgrupper for gjennomføring av delprosjekter. Her vil ungdomsmedvirkning(ungdomsråd, lag og foreninger) være viktig for både utvikling av
innhold, utførelse og fremtidig lokal eierskapsfølelse. I forlengelsen av dette arbeidet bør det utarbeides et ”årshjul” som
viser hvordan layout, bruk og brukere fordeler seg og endres
gjennom sesongene.
3. Detaljplanlegging. Dette kan enten være å finne ut av nøyaktig mønster og fargevalg til malingsfelt (løse og , eller utforming
av utemøblement og belysning. Kan det for eksempel utvikles
et fleksibelt system for å utnytte stillas for å dekke ulike behov
og funksjoner? Vil aktørene/innspillene fra pkt.2 kreve en spesiell type bod?

Ramme inne området med
malingsfelt.

Vegetasjon/beplantning

Lukke langsidene mot øst og vest

Skulptur

Fleksibel og mobil tverrakse

Ulike underlagssoner og møblement

Eksperimentere med hvordan fleksibiliteten og rigging kan utnyttes på best mulig
måte for å tilrettelegge for ulike arrangementer og hverdager gjennom årstidene.

Vår anbefaling vil være at man ganske tidlig i den videre
prosessen tar sikte på å gjennomføre ett eller flere av delprosjektene her for å skape engasjement rundt prosjektet
og forhåpentligvis tiltrekke seg ressurspersoner og aktører
som har lyst til å bidra. For Bakgården anser vi innledningsvis
grepet med å male gavler og tilstøtende bygulv som det mest
effektfulle sett opp mot mulig kostnad. Dette vil potensielt bidra med erfaringsbasert læring og lokalt engasjement som kan
dras veksel på parallelt med de videre utviklingsprosessene og
bidra positivt inn mot arbeidet som må gjøres for å skaffe til
veie finansiering av de øvrige tiltakene.
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