
Knut Eide, Eiendomsutvikling
Torgeir Kopperud, EiendomsutviklingTANGVALL

- et typisk norsk tettsted!

OPPSUMMERING  OG KONKLUSJON

Essensen av Søgne

Fint sentrum med relativt sett godt utvalg av butikker.Bak fasaden skju-
ler det seg en økende bekymring for kundegrunnlaget, i form av forgub-
bing. Lite liv i sentrum i mangel av barnefamilier.Mangel på tilbud i sen-
trum medfører handelslekkasje.Lite lokale arbeidsplasser.

Konflikt
Vi ser en tydelig konflikt ved utbyggere som ønsker høyhus for eldre av 
profitthensyn, kontra kommunen`s og innbyggernes ønsker om flere 
småbarnsfamilier, som vil gi mer aktivitet og liv i sentrum.

Potensiale
Det ligger et potensiale for stedet i å etablere flere arbeidsplasser, som 
kan bidra til at flere småbarnsfamilier ønsker å etablere seg i området.

I en nasjonal kontekst kjennetegnes Tangvall ved å være et tettsted 
etablert langs en hovedinnfartsåre i nærhet til et større sted. 

Stedet har sin opprinnelse, som kommunesenter for primærnæring i 
form av landbruk og fiskeri. Stedet har i dag lite sysselsetting i det op-
prinnelige livsgrunnlaget, den kystnære beliggenheten gir i dag stedet 
ny giv i form av turisme om sommeren.Utpendlingsområde/soveby

På Østlandsområdet i Norge finner vi flere sammenliknbare steder.
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Hvordan styrke Tangvall`s posisjon som polysentrisk kommunesenter i nye Kristiansand 
storkommune?

Næringsgrunnlag- en utfordring 
Eksisterende primærnæring
Fiske, Jordbruk, turisme, betongproduksjon.

Kommunesammenslåing nye muligheter?

Tangvall er også kjent for sitt gode håndtverksmiljø, et stort pluss for 
kommunen ville være å få håndtverksutdanningen fra Kristiansand når 
kommunene slås sammen.
Rimelige tomter, kan gi grunnlag for etablering av regionale omsorsgt-
jenester.

Sence of place

Ved ankomst Tangvall blir man møtt av Søgne`s hollywood skilt i fjel-
lene. Man får umiddelbart inntrykk av at man er kommet til et sted med 
egen identitet, innbyggerne her er ikke fra Kristiansand, men fra Søgne. 
 
Tar man en spasertur i sentrum av Tangvall kommer man inn i et, i lys 
av den generelle utviklingen innen norsk varehandel, levende sentrum-
sområde. Her er det gitt stedets begrensende markedsgrunnlag godt 
utvalg av butikker/tjenester. Stedets beboere ønsker å kunne benytte 
lokale tilbud, fremfor å handle andre steder. Her er det sterk tilhørighet 
å lojalitet til lokalt næringsliv, som ellers mange steder er på vikende 
front, likevel har kommunen stor handelslekkasje da det lokale tilbudet 
ikke strekker til. Mange butikker sliter med dårlig lønnsomhet på tross 
av at stedet er et parkeringseldorado

Stedets parkeringsmuligheter er tilpasset trafikk i høysesong da inn-
byggertallet øker med ca 5000, som kommer for å nyte dette:
 
Det har de senere år blitt bygget mye leiligheter i Tangvall sentrum. Det 
er stort sett eldre, som har kjøpt og flyttet inn i disse. Det er merkbart 
når man går på torget at det er overvekt av eldre i sentrum.

I følge Tangvall kommune, er denne utviklingen delvis forårsaket av 
utbyggerstyrt sentrumsutvikling. Utbyggere ønsker å bygge høyhus 
fremfor bolig for barnefamilier, som gir lavere utnyttelse, veinettet har 
fått kallenavnet blekkspruten.

Nye Tangvall Park

En utvikling, som synes å fortsette da dette nye boligprosjektet har en 
stor overvekt av eldre kjøpere.

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSE OF PLACE


