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Informasjon om det store plansmiearrangementet i Gjerstad fra 16. til 19. mars  

Viktig for Gjerstad 
og hele regionen

Utviklingen av Brokelandsheia får 
stor betydning for fremtidig 
utvikling på Sørlandet.
Det nye knutepunktet vil bli et framtidig nav 
for kollektivtrafikken og Gjerstad kommune 
ønsker derfor å være forberedt til å møte 
utfordringene med robuste planer for hva 
slags småby som vil ligge ved den nye 
jernbanestasjonen om noen år.   

Plansmia har vært forberedt 
siden i fjor sommer
Stedsutvikler Tonje Berger Ausland satser på 
nye metoder for brukermedvirkning når hun 
nå inviterer til storstilt plansmie for 
Brokelandsheia.
Den tidligere læreren er nysgjerrig på hvilke 
muligheter som foreligger og inviterer en 
rekke fagfolk til å møte folk flest for å se om 
man på en bedre måte kan samordne 
behovene til beboere og næringsliv.

På bildet drøfter Tonje kartgrunnlaget med 
(fra venstre) Siv.ark. Arne Sødal, 
skogbrukssjef Martin Due-Tønnessen og 
landskapsarkitekt Johan Østengen.  

Du kan selv være med å forme det nye 
tettstedet for kommunen i plansmia
Kom til åpningsmøtet på Cinderella café mandag 16.mars 
klokken 19.00 for presentasjoner og delta selv fra salen  

10.000 kroner for beste Brokelandsheia-idé!
Sitter du med det store gullegget som kan løfte Brokelandsheia til enda større 
høyder? Da bør du ta pennen fatt og sende inn ditt forslag til prosjektleder Tonje 
Berger Ausland innen 18.mars eller komme og presentere idéen i plansmia.

www.plansmier.org 

Brokelandsheia står foran en spennede utvikling de neste årene, hva slags by skal dette bli?    Vær med å bestemme!

Det er nemlig fremdeles tid til å delta i 
konkurransen om beste Brokelandsheia-idé. 
For å få flest mulig til å legge seg i selen og 
klekke ut gode idéer, har Gjerstad kommune 
satt opp en premie på 10.000 kroner for det 
beste forslag til nye satsingsområder på 
Brokelandsheia.

Fremdeles åpnet for dine forslag!
- Her gjelder det å legge hodene i bløt og 
bruke fantasien. De forslagene vi har fått inn 
i konkurransen så langt dreier seg om 
høyst forskjellige forhold, fra mindre detaljer 
til mer overordnede planer og satsninger. 

Idéene er gode, men vi håper likevel at flere 
vil benytte anledningen til å delta i 
konkurransen nå i innspurten før fristen går 
ut 18. mars!

Viktige kriterier: 
framsynthet, realisme, gjennom-
førbarhet og spenstig tankegang!

Juryen som skal kåre vinneren er identisk 
med formannskapet supplert med en 
representant fra Gjerstad FrP. Vinneren 
kåres på presentasjonsmøtet på Cinderella 
torsdag klokken 19.00 

ÅPENT HUS PÅ CINDERELLA
Det vil være mulig for alle  å delta i arbeidet 
tirsdag og onsdag klokken 10.00 til 17.00 
Plansmia for fagfolk og publikum holder hus i 
2.etg på Cinderella. Det kan også avtales 
møter etter kl.17.00 alle dagene med 
Audun Engh på telefon 92622626 eller 
Erling Okkenhaug på telefon 92092522.    

HVA SA JEG?
Som regel foregår utbygginger i norske 
byer og tettsteder uten den brede 
medvirkning fra folk flest. Nå har du en 
enestående anledning til å påvirke 
utviklingen av din egen stasjonsby. For 
en gangs skyld kan du med rette være 
etterpåklok.... 

Programmet for åpnings- 
møtet på mandagen
Velkommen fra kommunen
Rune Hagestrand og Tonje Berger Ausland 

God stedsutvikling med Husbanken
Sjefsarkitekt Michael Fuller-Gee 

Om stedsidentitet og kunst i stedsutvikling 
v/Jorunn Bøe, kultursjef i Risør 

Hva betyr det gode stedet for oss?
v/Erling Okkenhaug, plansmia

Om Plansmia; deltagelse og åpent hus
v/Audun Engh, plansmia 

Om å være næringsdrivende på Brokelandsheia 
v/Steinar Pedersen

Presentasjon av faglig opplegg + foreløpig 3D-
modell v/plansmieleder Arne Sødal 

Presentasjon av de viktige tankene fra begge 
workshopene 
v/Tonje Berger Ausland og Rolf Pihlstrøm 

Ordet er fritt - åpen debatt 

Informasjon om avsluttende folkemøte
på Cinderella torsdag 19.mars kl. 19.00 
v/Tonje Berger Ausland
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Resultater fra forarbeidet
Gjennom en workshop arrangert over to kvelder, kom politikere, 
næringsliv, kommuneansatte, husbanken, interesseorganisasjoner, og 
andre ildsjeler fram til ni tema som peker seg ut for videre bearbeidelse 
i plansmia.

Viktige momenter for plansmia

1. Fortetting - Sammenheng, intimitet og bedre plassutnyttelse

2. Trafikkmønster/Kjøremønster - Sikkerhet, sammenheng, et mer
    forståelig trafikkbilde og funksjonelle kryssløsninger/innfartsårer 

3. Møteplasser - Et levende sentrum, trivsel, aktivitet og sosialisering

4. Grønnstruktur/Grønne lunger - Trivsel, miljø og estetikk

5. Universell utforming - Tilpasning for alle, uavhengig av alder, kjønn 
    og funksjonsevne. Sammenhengende gangareal

6. Strategiske plasseringer - Riktig plassering av forskjellig typer
    etableringer og utjevning av tyngdepunkt. Vekt på boliger

7. Estetikk og byggeskikk - Gode retningslinjer, identitet og særpreg

8. Parkering - Riktig plassering og riktig antall

Du finner utførlige referater fra de to forberedende workshops 
på nettstedet www.plansmier.org 

9. ”Stasjonsby”- Hvordan tenker man tetthet, parkering, funksjonsblanding,  
    format og skala her?

Hvordan vil du bo på 
Brokelandsheia?
På plansmia får du snakke med fagfolk og 
du kan få vite om hvilke forskjellige bomiljøer 
som kan være aktuelle. Vil du bo i en tett 
bygate med leiligheter og forretninger eller i 
små tun med fellesløsninger for utearealer? 
Du kan faktisk påvirke dette. 

10 prinsipper for gode steder
Det finnes en rekke “ihvertfall-lister” vi kan forholde oss til når det 
gjelder å skape harmoniske byer og tettsteder. Mange av disse 
punktene kan utdypes, men vi lar disse enkle oppslagene være til 
inspirasjon for plansmiearbeidet.

STEDET - Arkitektur skal respektere omgivelsene

MENINGEN - Hvis en bygning ikke står for noe, hvordan kan vi da forstå 
den?

SKALA - Byer og bygninger må ta hensyn til menneskelige proporsjoner

HARMONI - Byer kan ikke lett absorbere ekstreme eksempler på fremmed, 
formgivning og arkitektur 

OMSORG - Gi oss inkluderende steder med intimitet 

MATERIALER - La bygninger vise lokal tilhørighet 

DEKORASJONER - Folk føler at det ikke er nok å leve i en fabrikkgjort 
verden, gi oss tilbake detaljene

KUNSTNERISK UTSMYKNING - La arkitekter og kunstnere arbeide 
sammen med brukerne for bedre visuell kvalitet 

SKILT OG BELYSNING - våre byer og tettsteder burde ha harmonisk 
belysning og ikke overlesses med skilt 

SAMFUNN - La folk som skal leve med hva du bygger delta i planleggingen 

Husbanken og 
Fylkeskommunen deltar

Sjefsarkitekt i Husbanken, Michael Fuller-Gee:
  

Brokelandsheia har en 
spennende fremtid
Butikker og næringsliv skaper liv om dagen, 
boliger og møteplasser skaper liv på 
ettermiddager og kvelder. Dette oppnås ved 
å samle flere funksjoner på ett sted eller i 
nærheten av hverandre. Slik minsker man 
avstander, dermed unngår man bilbruk og 
miljøet bedres. Brokelandsheia har alle 
muligheter til å få utviklet disse kvalitetene. 
 
Husbanken er statens sentrale organ for 
gjennomføring av norsk boligpolitikk. 
Viktigste arbeidsområder er boliger for 
bostedsløse og andre vanskeligstilte, 
universelt utformede boliger,miljøvennlig 
boligbygging og god byggeskikk og 
stedsutvikling.
                                 www.husbanken.no 

PLANSMIESKOLEN
Parallelt med plansmia holdes det et kurs 
om hvordan befolkningen kan tas med i lokal 
planlegging. Kontakt Audun Engh 
(audun.engh@gmail.com - tlf 92622626) 
for evt. deltakelse. 

Kurset er både for fagfolk, representanter fra 
kommuner og interesserte fra frivillige 
organisasjoner.

http://www.plansmier.porg
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Gjerstad er en av få 
kommuner i landet 
med egen stedsutvikler
 

    

Halvannet år etter er varaordfører 
Kjell Trygve Grunnsvoll (bildet) ikke 
et øyeblikk i tvil om at det var en 
riktig og fremtidsrettet beslutning å 
ansette en egen stedsutvikler for 
Brokelandsheia.

- Vi hadde nådd et punkt der det 
opparbeidede næringsområdet på det 
nærmeste var fullt og det var nødvendig å 
tenke nytt. Vi står på terskelen til en ny fase i 
utviklingen av Brokelandsheia. For å utnytte 
potensialet på en måte som best tjener 
Gjerstad og regionen, fant vi at det ville være 
mest hensiktsmessig å ansette en egen 
prosjektleder.  Vi ser nå at vi handlet riktig, 
sier Grunnsvoll.

Og det ble altså Tonje Berger Ausland som 
fikk jobben.  Hun har store forventninger til 
plansmia 16. til 19. mars.
 
- Gjerstads befolkning føler eierskap til 
Brokelandsheia.  Engasjementet er 
formidabelt, og jeg både håper og tror på 
stor deltagelse fra lokalbefolkning og 
næringsliv under plansmia, med mange 
gode og konstruktive diskusjoner.  Kanskje 
blir det litt temperatur i debatten også?  
Dette blir utrolig spennende, sier hun.

Hva er en plansmie?
Hovedformålet er å samle alle aktører til en prosess der man i løpet av ca. en uke 
gjennom felles innsats lager en byplan som har bred tilslutning og som kan vedtas 
som reguleringsplan av kommunen.
   

En viktig del av prosessen er alt forarbeidet der man blir enige om premisser for plansmia. På 
Brokelandsheia ble det holdt to workshops i januar for å finne riktige forutsetninger. Se konklusjonene. 

Plansmier er en arbeidsmåte for lokal planlegging av stedsutvikling

Plansmier er en ny måte å planlegge på, der befolkningen, næringslivet og alle andre 
tilgjengelige ressurser trekkes inn i planleggingen på en positiv og åpen måte.

Klager, protestaksjoner og rettssaker er ofte utløst av en planlegging der man ikke i tide 
trekker inn alle som bør ha et ord med i laget når omgivelsene endres. Fornuftige utbyggere 
garderer seg mot forsinkelser, ekstrakostnader og negativ publisitet ved å lytte til nærmiljøet 
og finne frem til optimale løsninger som samler bred støtte. Plansmier organiserer denne 
prosessen på en effektiv måte.

Plansmieprosessen har disse hovedelementene:

- Først får man alle fakta, ønsker og målsettinger på bordet

- Deretter lages første utkast til en plan, basert på de beste forslagene 
  og viktigste målsettingene. 

- I løpet av uken blir motsetninger løst og planforslaget korrigert i dialog med deltakerne

- Til slutt har man forhåpentligvis kommet frem til et konkret, uttegnet forslag som alle eller 
  flest mulig kan støtte. Forslaget fremmes på et avsluttende folkemøte og deltakerne
  inviteres til å slutte seg til forslaget slik at oppslutningen kan synliggjøres

Hva oppnås gjennom plansmier?

Det er mange fordeler ved plansmier fremfor en vanlig planleggingsprosess: 

- det går raskere 

- man unngår at planleggingen blir styrt av bare en parts interesser

- det sikres deltakelse og åpenhet 

- man kan slippe runder med protester og klager mot prosjekter der det ikke er 
  tatt tilstrekkelig hensyn til alle parters interesser

Mer informasjon på nettstedet www.plansmier.org  

En plansmie er...

- av minst fire dagers varighet

- en åpen prosess som involverer alle parter 

- en samarbeidsprosess med korte
  tilbakemeldingsintervaller 

- en prosess som skaper en 
  gjennomførbar plan

En plansmie er ikke…

- en en-dags workshop 

- en langvarig maratonprosess der alle 
  parter er involvert i alt, hele tiden 

- en plan utformet av svært få som får
  konsekvenser for svært mange

- en visjons-dugnad som ikke 
  behandler konkrete løsninger

En nasjonal kampanje
Plansmia for Brokelandsheia er en del av en 
nasjonal satsing og en landsomfattende 
kampanje for å styrke folks medvirkning til 
en mer menneskelig by- og stedsutvikling. 
  
Hvordan kan lokalsamfunn trekke lasset 
sammen for å skape utvikling basert på 
bærekraft, deltakelse og stedets kvaliteter? 
 
Gjerstad er første kommune i denne 
satsingen.

Mer på www.omgivelser.no  

http://www.plansmier.org


Fagteam for plansmia består av
Arne Sødal
Johan Østengen
Matthew Hardy
Audun Engh
Erling Okkenhaug

Politisk referansegruppe er

Gjerstad Kommune, 4890 Gjerstad  
www.gjerstad.kommune.no 

Grafisk produksjon og regi av avisa
Erling Okkenhaug www.omgivelser.no 

Rune Hagestrand (ordfører),H 
Kjell Trygve Grunnsvoll (varaordfører)SP
Elisabeth Gryting, SP 
Kathrine Hagane, AP 
Knut Hagelia, AP
Jon Olav Gryting, KrF
Ånon Ausland, V
Gro Anita Gundersen, FrP

Fra Holmenkollen kapell til 
stedsutvikling i Gjerstad
Faglig leder for plansmia, siv.ark. Arne 
Sødal er kanskje mest kjent for å ha stått 
bak gjenoppbyggingen av Holmenkollen 
kapell etter brannen i 1992.

Det nye kapellet er bygget som en ekte 
stavkirke med massive plank og søyler i 
vegger av tettvokst furu fra Rauland og 
Heidal. Buer er laget av massive granrøtter 
og kun gamle håndtverksteknikker er 
benyttet. For å muliggjøre byggingen ble det 
først laget en 3-dimensjonal modell med alle 
kapellets bestanddeler på data. Tegningene 
fra denne var grunnlaget for produksjon av 
alle delene i Vågå for så å bli kjørt på lastebil 
til Holmenkollen og satt sammen som et 
byggesett. 

Siv.ark. Arne Sødal (bildet) er spesialist på 
urbanisme og har i hele karrieren arbeidet  
med stedsutvikling som hovedinteresse.
Sødal mener at folk flest har god peiling på 
hva som er et godt sted og ivrer for at 
fageliten i større grad må ta befolkningen 
med på råd når steder og byer skal utvikles.  

Her er programmet for plansmia

Dag 1 - Mandag 16.mars

- Tirsdag 17.mars

- Onsdag 18.mars

- Torsdag 19.mars

(For publikum merket grønt)
 

09.00 – 17.00: Fagteamet som skal jobbe heltid etableres. Befaringer. 
Gjennomgang av foreliggende materiale og planer. Møter med lokale aktører. 
Forberedelse til åpent kveldsmøte.
18.00 – 19.00: Første møte i Styringsgruppen. 

09.00 – 17.00: Fagteamet starter arbeidet med å systematisere og evaluere 
foreliggende forslag og innspill fra folkemøtet. Befaringer. Møter med lokale 
ressurspersoner fra kommunal administrasjon, folkevalgte, grunneiere, næringsliv, 
foreninger m.fl. 
18.00 – 20.00: Møte i styringsgruppen med prioriteringer av løsninger. 
  

09.00 – 17.00: Fagteamet tegner ut første forslag til plan. Møter med aktører. 

17.00 – 18.00: Møte i styringsgruppen for evaluering, justering og godkjenning av 
første forslag. Styringsgruppen inviterer også andre ressurspersoner og aktører som 
har kommet med forslag til å delta i debatten, før styringsgruppen konkluderer. 
  

09.00 – 17.00: Fagteamet fullfører planen, beskrivelsen og power-
pointpresentasjon. Nødvendige konsultasjoner vedr. uavklarte forhold. Evt. møter 
med pressen. Ellers begrenset offentlig deltakelse.

17.00 – 18.30: Møte i styringsgruppen med vedtak av endelig plan og forberedelse 
til kveldsmøtet.

19.00 – 21.00: Offentlig møte med presentasjon av prosjektets målsettinger 
og foreløpige ideer. Åpen debatt med forslag fra publikum. 

Åpent hus for publikum hele dagen.

Åpent hus for publikum hele dagen.

19.00 – 21.00: Offentlig møte med presentasjon av planen og debatt. 
Forsamlingen inviteres til å stemme om de støtter planen. 

  

Dag 2 

Dag 3 

Dag 4 

Selv om arbeidet i plansmia vil ha fokus på 
stedsutvikling sett i et regionsperspektiv, vil 
det også bli lagt stor vekt på hvilke 
ringvirkninger en utvikling vil få for vårt eget 
lokalsamfunn.

I den kommende plansmia vil kommunens 
innbyggere sammen med særdeles 
kompetente fagfolk bidra til en demokratisk 
utviklingsplan for Brokelandsheia videre. 
Dette vil være viktig for oss i Gjerstad, men 
også for regionen for øvrig. Det er derfor 
gledelig at prosjektet blir støttet økonomisk 
av store aktører som Aust-Agder 
fylkeskommune og Husbanken, sammen 
med Fylkesmannen i Aust-Agder, Regionalt 
Næringsfond og NHO.

Jeg har selv et mål om at at Brokelandsheia 
skal bli et sted som alle kommunens 
innbyggere kan være stolte av, uansett om 
de selv bor på Vestøl, Holte eller Eikeland. 
En positiv utvikling på Brokelandsheia vil alle 
gjersdølinger kunne nyte godt av, både i 
form av økte arbeidsplasser, butikktilbud, 
botilbud og opplevelser. 
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Jeg håper at bygdas befolkning nå kjenner 
sin besøkelsestid og stikker innom under 
plansmiearbeidet med gode idéer. 
Skulle nettopp din idé være en av de beste, 
kan det kanskje bli deg som stikker av med 
kr. 10.000,- i idékonkurransen! 

Velkommen til 
plansmiedugnad
alle sammen!   

Ordfører Rune Hagestrand

Ordfører Rune Hagestrand: 

Brokelandsheia blir viktig for hele Gjerstad
Brokelandsheias tilknytning til hovedfartsåren E18 har i flere år vist seg å være et stort 
aktivum for nærings- og stedsutviklingen i vår kommune. Skulle utviklingen de 20 
neste årene være like kraftig som de 20 siste, er det viktig å ha gode og forutsigbare 
planer på forhånd.

http://www.omgivelser.no
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