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BAKGRUNN
I forbindelse med at kommunedelplan for kulturminner 
ble vedtatt i juni 2017 ble det nedsatt en arbeidsgruppe 
som skulle se på industribygg på Nedre Malmø og 
vurderer disse med tanke på bevaring og gjenbruk. 
Gjeldende reguleringsplan åpner for at alle 
industribyggene på Nedre Malmø kan rives, med unntak 
av en trafostasjon som har formelt vern. Dette er en det 
en ambisjon om å endre med en ny reguleringsplan som 
har et større grad av vern i bestemmelsene.

OPPDRAG
Arbeidsgruppa har som del av prosessen fram mot økt 
vern ønsket å visualisere mulighetene som ligger i å 
kombinere gammel bebyggelse og deres omgivelser 
med nye bygg. Transborder Studio fikk i oppdrag å 
synliggjøre hvordan bygningsarv kan være et viktig 
bidrag når man skal skape gode bo- og bymiljøer. 
Videre skulle arbeidet vise hvordan kontraster mellom, 
nye og eldre, historiefortellende elementer kan gi 
tidsdybde og legge grunnlag trivsel, stolthet og 
tilhørighet. Håpet er at visualiseringene kan være en 
«øyeåpner» for Mandals befolkning og dette kan styrke 
bevaringsviljen lokalt. 

Dette dokumentet viser forskjellige muligheter for 
gjenbruk av eksisterende bebyggelse på Nedre 
Malmø, et forslag til et overordnet plangrep, samt 
et budskap om at Nedre Malmø bør fortsette å være 
en flerfunksjonell bydel med rom for boliger, kultur, 
opplevelser og industri.

Transborder Studio, februar 2019
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Sentrum

Utviklingen av Nedre Malmø er en del av utvidelsen av Mandal sentrum. Utviklin-
gen representerer et mulighetsrom for byen hva gjelder nye funksjoner og skalaer 
som det eksisterende sentrum ikke har rom til.
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Nedre Malmø
3 bydeler i én



Industri- og næringsbydelen

Reperbanen, Mandals AS Mandals Maskinering AS Kulturfabrikken, NUA Bryggeri Kulturfabrikken, Keramikkverkstedet



Kultur- og Opplevelsesbydelen

Buen Kulturhus Mandal hotel Mandal Industrihistorisk Museum Kulturfabrikken



Kultur- og Opplevelsesbydelen



Boligbydelen



Næring- og industribydelen Kultur- og opplevelsesbydelen

Boligbydelen

Nedre Malmø som flerfunksjonell bydel



Forslag til overordnet plangrep



BLÅ LINJE

GRØNN LINJE

Plankonsept: En ytre blå og indre grønn linje som organiserende prinsipp for Nedre Malmø



Illustrasjonsplan



Modellskisse av mulig bebyggelse



Case studier



Reperbanen
Et byintegrert industrianlegg

Strategisk aktivering av Reperbanen ut mot 
resten av bydelen:

1. Kantine og Bydelskafe
2. Byverksted

1.

2.



”Reperbanen Bistro” - Kantine for Mandals AS og bydelskafe. 
Eksempel på hvordan virksomhetens funksjoner kan finne en synergi med lokalmiljøet.



Byfabrikk - deler av maskinparken kan leies av andre firmaer og enkeltpersoner i en synlig fabrikkhall.
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Microgreens
Referanseprosjekt: Landbrukskvartalet i Oslo. Matprodusenter med tilholdssted midt i byen. 
Eksempel på at produksjon og småskala industri fortsatt kan være en del av byen.



Kokosveveriet
Mandals Garasje

Forsterkning av Kokosveveriet som
et multifunksjonelt senter for 
aktive mandalitter og foreninger 
og boliger. 



Kokosveveriet og Mandal Papirin-
dustri byggene som vender seg mot 
Grønviksveien har en fin karakter, 
men fungerer som en blokkerende 
mur for mulighetene som ligger 
bark. Her bevares de to side bygge-
ne, altså deler av Kokosveveriet og 
Mandal Papirindustri, mens bygget 
i midten fjernes sammen med de 
store hallene for å åpne opp til en 
bakgård. Videre er det muligheter 
for å danne et kvartal med boliger 
som åpner seg opp mot havluften.



Kokoshallen - flerfunksjonelle haller i eksisterende bygg på første plan, boliger i etasjene oppover og i bakgården.



Eksempler på flerfunksjonelle haller i transformerte bygg



Buekvartalet
Flerfunksjonelt bykvartal

Bevaring av begge buehallene 
som viktig del av bydelelens 
fortid, men også som en del av 
den kulturelle fremtiden.
Det åpnes opp for passasje 
igjennom kvartalet. 



Industrihistorisk museum og boliger i nybygg og transformerte industribygg



Buekvartalet stykkes opp i to ho-
ved kvartaler med boligbebyggelse 
som danner bygård for beboerne. 
Mellom disse er det et punkthus 
og den minste av de bevarte bue-
hallene som tilbyr offentlig plass 
og gjennomgang til trekanttorget.



Kulturkvartalet

Her forsterker man det 
som allerede har et godt 
utgangspunkt ved å fullføre 
bygården, slik at aktiviteter 
kan skje på et felles uterom 
men også bevege seg utover.





Slippen - Mandal bybad

Slippens bassenger er en 
perfekt avslutning langs den 
blå linjen for et aktivt møte 
med vannet i form av et 
offentlig bad.
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