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Arne Wilhelmsen – kommunalsjef  byutvikling

Mandal kommune



Finalesteder for Attraktivt sted i 2014

• «Juryen mener Mandal har en kompakt byutvikling der kommunen 
setter seg i førersete og styrer utviklingen i et nært samarbeid med 
næringsliv og frivillige.»

• Kommunen har en sterk og bevisst rolle til utviklingen av byen. 
Planarbeidet fremstår som ambisiøst, tydelig og retningsgivende, og 
med høy bevissthet om å legge premisser for utbyggers interesser. 
Juryen mener kommunen har høy plankompetanse og at det er gjort 
mange riktige grep med utvikling og fortetting i sentrum.





Generalplanen
fra 1977

«handel i 
sentrum»



Kommuneplan - byutvikling

Fokusområder:

• Et levende og inkluderende sentrum

• Boområder med høy kvalitet

• Aktivitetsområder og møteplasser for alle

• Skape og opprettholde arbeidsplasser og arealer for næringsformål

• God infrastruktur



Sentrumsutvikling

• Innenfra og utover

• Detaljhandel i Gågata-Bryggegata-Torjusheigata og Øvrebyen

• Storhandel på Skinsnes

• Ytterligere fortetting 

• Byromsplan



Sentrumsplan i 2006



Nedre Malmø 2009

Halse Eiendom AS (Mandal kommunes eiendomsselskap)  kjøpte i 2004 «Fundia-tomta» 



Reguleringsplan for Nedre Malmø 2007

Omregulering av «Fundia-tomta» i 2009



Reguleringsplan med mange rekkefølgekrav
Utbyggingsavtale med 100 mill. i infratrukturbidrag









«Finalested for Attraktivt sted i 2014»

Hva har skjedd i Mandal 
etter 2014















Innseilingen
Strømsvika – en unik havn i Vest Agder?

Port of Agder
Mandal

Regional havn for tømmertransport 
og landsdelens nye storhavn (?)



Enkel og rask  innseiling fra 
Skagerak og Nordsjøen



16.12.15 Planutvalget
17.12.15 Bystyret
18.12.15 Første ladning













Mandal mot 2020



Havneparken

SIM



Senter for Innovasjon (SIM)

• Bygg på ca 4.400 m2 BTA

• Brutto investering, eks parkering, på ca
120 MNOK

• 4. etasje: Internat (SKAP)/hotell

• 3. etasje: Internat (SKAP)/hotell, 
servicefunksjoner

• 2.etasje:Undervisning (SKAP og UIA), 
laboratorier og Coworks

• 1. etasje: Coworks, Næringshage og 
SINPRO. 



• De etablerer eiendomsselskap som leier 
ut bygget til senteret
• Kompetansefondet  10 mill

• A,B,C,D 32 mill

• Kommunen ca 5   mill (tomt)

• SIVA ?

• Fylkeskommunen ?

• Kommunen – stiller tomt og evt
husleiegaranti på 600 kvm (UIA)
- ikke politisk behandlet

Utfordret lokale investorer



Mandal 2030
Lindesnes kommune fra 2020



Botun og leiligheter 
- også for de «mest» pleietrengende

• En felles inngang
• Gode fellesarealer
• Parkeringskjeller

- også tilrettelagt for kjøredoninger

• «Tøffel og rullatoravstand» 
– sitat Michael Fuller-Gee

Hvordan løser vi dette?
• Kommunal utbygging?
• Regulering?
• Rekkefølgekrav?
• Støtteordninger?
• Lokal og nasjonal markedsføring?





Takk for oppmerksomheten!


