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Utfordringsbilde

Lyngdal sentrum er tilrettelagt på bilens premisser. Det parkeres overalt, 
arealene i sentrum oppleves som utflytende og trafikkbildet er vanskelig å 
lese. Det mangler sammenhengende gang- og sykkelkoblinger, fortauene 
er stort sett for smale og i svært dårlig stand. Rundt om i sentrum finnes 
det flere eksempler på objekter som plasseres på fortauet slik at det hindrer 
ferdsel. Sentrum er ikke universelt utformet. Det mangler gangfelt flere 
steder, og fortauskanter er ikke tilpasset kryssing. Skoleveien oppleves som 
farlig, hvilket fører til at foreldre kjører barna til skolen, som igjen skaper 
trafikkfarlige situasjoner for barna som går og sykler. Generelt bærer 
sentrum preg av manglende helhetlig tenkning omkring gatebruk.
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Utflytende og lite lesbart veiareal ved skolen. Hvor leder gangfeltet hen? Smalt fortau i Alléen. 

Hvor krysser vi her? Trapp som blokkerer fortau. Lav standard på fortau. Foto: Multiconsult.
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Sentrumsutvikling

I Lyngdal sentrum kan alle som vil parkere gratis. Dette er et viktig prinsipp for et lite sted hvor 
folk i stor grad er avhengig av bilen for å komme seg frem. Et bysentrum vil imidlertid aldri 
kunne konkurrere med et kjøpesenter når det gjelder tilgjengelighet, og må derfor også kunne 
tilby noe annet. 

De steder der det i sentrum er lett å bevege seg til fots og med 
sykkel, er attraktive for barn og unge, eldre og mennesker som 
har spesielle behov. Befolkningssammensetningen blir stadig 
eldre, samtidig som det bygges flere leiligheter i sentrum. Dette 
gjør det nødvendig å tilrettelegge bedre for myke trafikanter.

Gode byrom som er tilrettelagt for ulike aktiviteter er viktige for 
å skape et attraktivt sentrum. Attraktive byrom kjennetegnes 
imidlertid også ved gode koblinger seg imellom. Sentrum bør 
med andre ord tilby et godt nettverk av byrom. Byrommene 
bør ligge i gangavstand fra hverandre, og være lett 
tilgjengelige med trygge forbindelser og uten barrierer. Flere 
fotgjengere i gatene gir bedre vilkår for et levende handels- 
og tjenestetilbud. Attraktive og grønne omgivelser er dessuten 
viktige for trivsel og opphold, samtidig som brede fortau skaper 
rom for uteservering og varepresentasjon*.

*Byrom - en idéhåndbok. Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2017.

Lek for ulike aldersgrupper. Île de Nantes. Foto: Multiconsult. 
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Utgangspunkt for mulighetsstudiet

Utgangspunktet for mulighetsstudien er å: 

* gi et tydelig trafikkbilde for alle trafikanter
* gi universelt utformede gangarealer
* skape trygg skolevei
* gi gjennomgående sykkeltraséer
* gjøre det enklere å bruke kollektivtrafikk
* øke fortausarealer slik at det er plass til uteservering og 

salgsvarer
* øke opplevelsesverdien i sentrum
* bevare antall parkeringsplasser

Foto: Hva skjer i Lyngdal
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Dagens møteplasser og (manglende)  
byromsnettverk 

Sentrum har i dag en rekke møteplasser. Sammenhengene mellom møteplassene 
(byromsnettverkene) er imidlertid manglende, og viktige ledd i gang- og 
sykkelforbindelsene er utelatt. Alléen har potensial til å bli en hovedgate, men har 
i dag for smale fortau og er for utflytende til å oppfylle denne funksjonen. Ved å 
knytte møteplassene i sentrum tettere opp mot hverandre vil disse bli styrket og 
sentrum vil bli et mer attraktivt sted å være. 
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Muligheter for gående og syklende 
 

Vi foreslår å etablere sammenhengende fortausarealer i Lyngdal sentrum. Dette 
innebærer også at det etablereres fortau der hvor dette mangler. Det bør anlegges 
bredere fortau ved Alléen, deler av Agnefestveien, Stasjonsgata med mer. Bredere 
fortau vil gi bedre plass til utstilling av salgsvarer og uteservering. Vi foreslår 
også mindre justeringer i «Miljøgata» (som fungerer som sambruksområde) for 
å bedre universell utforming. Torgata bør vurderes som gågate.

Det etableres et sammenhengende sykkelnett som gang- og sykkelvei, eller som 
sykkelvei med fortau. Vi har foreslått å lokalisere sykkelnettet slik at man ikke 
sykler langs parkerte biler, og således har få konfliktpunkter, som eksempelvis 
avkjørsler og kryss.

Vi foreslår også en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse langs fylkesvei 
43 fra Farsundveien til Kirkeveien, fra Kirkeveien, langs Brinken og til Prost Birkelands 
gate. Videre bør forbindelsen gå langs Prost Birkelands gate og til ungdomsskolen, 
videregående og til Angefestveien. Vi foreslår en sammenhengende gang- og 
sykkelforbindelse i Abraham Berges gate til ungdomsskolen, samt en gang- og 
sykkelforbindelse vest for bebyggelsen i Stadionveien.  

På lengre sikt kan det etableres en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse 
fra endepunktet ved Stasjonsgata og langs «Bergesletta», og videre fra Hamran 
og til ungdomsskolen. 
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Muligheter for parkering 

For å redusere andelen gateparkering er det ønskelig 
å konsentrere parkering i større anlegg, samt i egne 
“parkeringsgater”. Det foreslås å bygge et nytt undergrunns 
parkeringshus ved fylkesvei 43 med 250 plasser fordelt 
over to etasjer. Dette gjør at det kan etableres langsgående 
parkering ved Alléen. Parkeringsplasser som forsvinner ved 
dette tiltaket vil erstattes i parkeringshuset. 

Dersom dette ikke er ønskelig er det også en mulighet å 
etablere en mer vinkelrett parkering ved Alléen (se side 20 
og 21 for begge forslag). Dette vil gi en halvmeter ekstra 
fortausbredde og flere parkeringsplasser. 

Ved Lyngbygget etableres en enveisregulert parkeringsgate. 
Her kan antall parkeringsplasser økes fra 13 til 45. Det anbefales 
også å slå sammen arealer som er private med offentlige for 
å etablere bedre parkeringsløsninger, eksempelvis anbefales 
dette ved Rema 1000 og Sandal. Det bør i tillegg ryddes opp 
i parkeringsituasjonen foran Postgården og Glapris.

Det bør legges til rette for sykkelparkering flere steder. 
Taxiholdeplassen bør lokaliseres ved bussholdeplassen, det 
samme gjelder for parkering av moped.

Antall parkeringsplasser per gate

Alléen alternativ 1: går fra 76 til 43 lovlige plasser 
mellom Skolegata og Stasjonsveien. 

Alléen alternativ 2: går fra 76 til 80 lovlige plasser 
mellom Skolegata og Stasjonsveien. 

Stasjonsgata ved Lyng: går fra 13 til 45 plasser.

Bergesletta, ved Postgården og Rema 1000: 26 
ekstra plasser, kan eventuelt fordeles mellom gate og 
Rema 1000.

Abraham Berges gate øst for Agnefestveien: 
reduseres fra 22 til 16 plasser

Agnefestveien: reduseres fra 10 til 5 ved bokhandel og 
økes med 30 sør for dette. Totalt økning er fra 10 til 35

Sammenlagt økning for disse fire gatene:
Alternativ 1: en økning på 58 plasser.
Alternativ 2: en økning på 81 plasser.
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Muligheter for veinettet 

Det gjøres mindre justeringer av eksisterende gaters funksjon. 
Følgende muligheter identifiseres per gate:

I Miljøgata foreslår vi at bilene kjører på utsiden av paviljongen, 
slik at paviljongen blir en del av gågata. Enveiskjøringen i 
Torgata må da snus. Det foreslås to muligheter for Alléen, 
mer detaljerte forslag vises på side 20 og 21. Skolegata 
og Abraham Berges gate bør opprustes og etableres som 
enveisregulert gate for å gi plass til sykkelveinett. Det etableres 
en ny enveisregulert gate fra ungdomsskolen til Alléen, samt 
en ny enveisregulert gate i forbindelse med en ny undergrunns 
parkeringsplass ved kulturhuset. 

Det foreslås to nye rundkjøringer, én i krysset fylkesvei 43 og 
Prost Birkelands gate, og én i krysset Alléen og Stasjonsgata. 
Dette gjøres for å forbedre trafikkflyten i hovedveinettet. 

På lengre sikt kan Stasjonsveien forlenges og oppjusteres 
som hovedgate for å lede gjennomkjøringen mot sør parallelt 
med Agnefestveien. Agnefestveien nedjusteres fra primær- 
til sekundærvei. For å lede all gjennomgangstrafikk vekk fra 
sentrumskjernen kan hovedveien føres bak idrettsanlegget og 
videre mot Torggata og fylkesvei 43. Det presiseres at dette 
kun er en mulighet, og at forslaget må vurderes opp mot natur- 
og friluftslivskvaliteter.
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Hovedvei i Stasjonsgata  

Stasjonsgata har et logisk forløp som ligger godt til rette 
for å anlegge ny hovedvei gjennom sentrum. Generelt er 
det ønskelig å fordele gjennomfartstrafikk, hovedruter for 
sykkel og snarveier for gående over gatenettet. Hovedrute 
for sykkel legges langs Bergesletta, dette for å redusere 
antall konfliktpunkt. Det nyetablerte gateløpet langs 
Bergesletta har ikke god nok standard til at det egner seg til 
hovedvei. Resultatet vil derfor bli at gata må graves opp for 
så å etableres på nytt, med en større bredde. Forlengelsen 
av veien kommer dessuten i konflikt med jordbrukshensyn, 
samt med bekken/kanalen.

Ved å føre gjennomgangstrafikken gjennom Stasjonsgata 
gir dette en god anledning til å rydde opp gatestrukturen, 
sanere avkjørsler og begrense parkering langs gata. 
Gjennomgangstrafikken ledes da utenom bussholdeplass, 
og konflikter med fotgjengere på kryss og tvers reduseres. 



Busstasjon

Videregående skole

Ungdomsskole

Barneskole

Idrettsanlegg

Kulturhus

MULIG VEINETT

Hovedvei/hovedgate

Øvrig gatenett

Foreslått øvrig gatenett

Mulig framtidig hovedvei

Rundkjøring

Sambruksområde

Gågate

Målpunkt

Møteplasser 

Sentrumsfunksjoner

1:5000
N



Mulighetsstudie for gatebruk - Lyngdal sentrum

16

Muligheter for kollektivtrafikk 

For å bedre kollektivtilbudet i sentrum foreslås det en holdeplass ved Circle K.  
Den enveiskjørt bussruten med holdeplass ved barne- og ungdomsskolen bør 
opprettholdes. På lengre sikt kan busstilbudet forlenges langs Stasjonsgata 
og videre langs ny omkjøringsvei.  
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Gatebruksplan 

Gatebruksplanen viser sammenstillingen av muligheter for gående og syklende, 
parkering, bil- og kollektivtrafikk. Sentrale tiltak er å skape et sammenhengende 
gang- og sykkelnettverk gjennom sentrum. Dette gir gode og trygge koblinger til 
og fra skole, og mellom målpunktene i sentrum. Vi foreslår også flere gågater inn 
mot Miljøgaten, og Torgata kan på sikt også gjøres om til gågate.

Parkeringen konsentreres i parkeringshus, og i egne parkeringsgater. Alléen gjøres 
om til en riktig allé med trerekker, bredere fortau og en mer tydelig struktur. Vi har 
to forslag for Alléen, ett med langsgående parkering og ett med en kombinasjon 
av langsgående og vinkelrett parkering. Parkeringshuset ved kulturhuset skaper 
muligheter for et nytt byrom og et punkthus ved inngangsportalen til Lyngdal 
sentrum.  
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Alternativ 1 for Alléen 
Sidestilt parkering 

Dette alternativet har sidestilt parkering, hvilket skaper rom for et 4 til 6 meter 
bredt fortau mot nord. Alléen gjenskapes til en hovedgate på fotgjengernes 
premisser, med trerekker og treklynger som skaper rom for opplevelser. Ved at 
parkeringen begrenses skapes det plass til uteservering, varepresentasjon og 
byliv. Bankplassen blir et nytt byrom langs Alléen. Dette alternativet er vår 
anbefaling. 

Alternativ 1 for Alléen. Multiconsult.
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Alternativ 2 for Alléen 
Vinkelrett parkering 

Alternativ 2 har vinkelrett parkering, hvilket er mer effektivt enn skråstilt 
parkering og gir en halvmeter bredere fortau. Alternativet representerer en 
oppgradering av dagens situasjon, men gata bærer fremdeles preg av å være 
tilrettelagt på bilens premisser med store arealer for parkering. Fortauene er 
3,2 meter brede mot sør og 3 meter mot nord, dette er for smalt til å legge til 
rette for uteservering. 

Alternativ 2 for Alléen. Multiconsult.
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Stortorget - et nytt byrom 

Ved å anlegge et parkeringsanlegg i to etasjer under dagens 
parkering ved rådhuset, skapes det et nytt byrom i byen. Vi har 
kalt dette byrommet for Stortorget. I tillegg er det mulig å bygge 
et relativt høyt hus, som markerer inngangen til Lyngdal sentrum. 
Huset vil hovedsakelig kaste skygge mot elva og veien, og ikke 
mot sentrum. Plasseringen er derfor svært gunstig, og bygget vil 
kunne bidra til å finansiere parkeringsløsningen. 

Parkeringsanlegget har nedkjøring langs rådhuset og rommer 
250 plasser. Stortorget vil delvis være et sambruksområde, og 
delvis et torg reservert for fotgjengere. Plassen må tilpasses 
varelevering og gi mulighet for biler til å snu. 

Stortorget. Multiconsult.Eksempel på rundkjøring som landemerke. Foto: Multiconsult.
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Gatesnitt - Alléen alternativ 1 
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Gatesnitt - Alléen alternativ 1 
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Gatesnitt - Alléen alternativ 2 
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Gatesnitt - Alléen alternativ 2 
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Øvrige gatesnitt
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