
Forarbeid til Plansmie – Workshop 
 
Gruppe 1: Intern infrastruktur
 
Svein Brattekleiv (sekretær), Knut Hagelia (leder), Ole Arthur Løite, Gunnar Ridderstrøm, 
Anne Grethe Grunnsvoll, Knut Erik Ulltveit, Elise Aasbø, Steinar Pedersen, Rolf Arne Skogli, 
Olav Brokeland, Elsa May Masdalen, Johan Østengen, Audun Engh, Kristine Øya, Øystein 
Øygarden 
 
Spørsmål til diskusjon/drøfting: 
 
1. Er det mulig å forbedre dagens trafikkmønster på Brokelandsheia, slik at det samlet 

sett blir til det bedre for alle trafikkanter (begrunn svaret), og i så fall hvilke 
muligheter har man/hvilke grep kan foretas? 

2. Hvor bør hovedveistrukturen/hovedinnfartsårene plasseres fra dagens sentrum inn 
mot et framtidig stasjonsområde? 

3. Hvilke type møteplasser bør det legges til rette for på Brokelandsheia, og hvor bør 
de plasseres? 

4. Bør vi ha et torg på Brokelandsheia – senteret av sentrum?  Hvor bør dette i så fall 
ligge og hva bør torget på Brokelandsheia inneha; hvilken funksjon, hvilke kvaliteter 
etc.? (Det ligger i dag, i vedtatt reguleringsplan, et torg plassert i forkant av Viking). 

5. Hvordan kan man oppgradere og forskjønne det eksisterende Brokelandsheia og om 
mulig;) gjøre stedet enda mer attraktivt? 

6. Hvilke grep bør man ta for å gjøre Brokelandsheia universelt utformet; tilgjengelig 
for flest mulig? 

7. Hva bør man tenke på i forhold til å tilpasse seg en framtidig jernbanestasjon?  
8. Hvilken funksjon bør området rundt en jernbanestasjon ha? 
9. Hvordan løser vi framtidig parkering? 
 
 
Det er meningen at dere skal skrive ned hvilke muligheter som finnes, og hvilke fordeler og 
ulemper som følger med løsningene/svara dere kommer fram til.  Det er også ønskelig at dere 
trekker fram den eller de beste løsningene og begrunner hvorfor dere mener den/de er best.  
Økonomi spiller selvfølgelig en sentral rolle, men ikke la det stoppe kreativiteten. 
 
På den første samlingen er det meningen at man lar idéene myldre.  På neste samling er det 
meningen at man skal lande, etter å ha fått fordøyd tingene og evt. sjekket opp nødvendig 
informasjon. 
 
Det er ønskelig med et referat både fra første (alle idéer) og andre (rangert løsningsliste med 
begrunnelse) samling. 
 
Vi håper at vi får mange ting å spille videre på gjennom dette arbeidet. 
 
Takk for at dere er med og lykke til med arbeidet☺ 
 
 
 
 
 



 
Forarbeid til Plansmie – Workshop  
 
Gruppe 2: Arkitektur, estetikk og miljø
 
Martin Due-Tønnessen (sekretær), Rune Hagestrand (leder), Astrid Haugen Gustavson, Hans 
Lunden, Inger Mari Sørvig, Kai Ove Sandåker, Nils Olav Aanonsen, Jens Jacob Aasbø, 
Ragna Lunden, Svein Røed, Lasse Fosse, Arne Sødal, Cato Solstad, Vivi Ausland Bakler, 
Ellen Christensen Kveim, Tore Moen?, Roy Bendiksen? 
 
Spørsmål til diskusjon/drøfting: 
 
1. Hva er god mix av næring og bolig, og hvordan kan vi tilrettelegge for dette? 
2. Hvor bør vi plassere hva og hvorfor? 
3. Hvordan kan vi få til en god integreing av alle borgere, boligsosial organisering? 
4. Hva er gode miljø- og energiløsninger, og hvordan kan vi tilrettelegge for dette? 
5. Er det ønskelig å gjøre Brokelandsheia mer intim, med tanke på større følelse av 

nærhet (begrunn svaret), og i så fall hvordan kan vi gjøre det? 
6. Bør vi ha et torg på Brokelandsheia?  Hvor bør dette i så fall ligge og hva bør torget 

på Brokelandsheia inneha; hvilken funksjon, hvilke kvaliteter etc.? (Det ligger i dag, i 
vedtatt reguleringsplan, et torg plassert i forkant av Viking). 

7. Hvordan kan man oppgradere og forskjønne det eksisterende Brokelandsheia og om 
mulig;) gjøre stedet enda mer attraktivt? 

8. Hvilke grep bør man gjøre for å gjøre Brokelandsheia universelt utformet; 
tilgjengelig for flest mulig? 

9. Hvordan løser vi framtidig parkering? 
 
 
Det er meningen at dere skal skrive ned hvilke muligheter som finnes, og hvilke fordeler og 
ulemper som følger med løsningene/svara dere kommer fram til.  Det er også ønskelig at dere 
trekker fram den eller de beste løsningene og begrunner hvorfor dere mener den/de er best.  
Økonomi spiller selvfølgelig en sentral rolle, men ikke la det stoppe kreativiteten. 
 
På den første samlingen er det meningen at man lar idéene myldre.  På neste samling er det 
meningen at man skal lande, etter å ha fått fordøyd tingene og evt. sjekket opp nødvendig 
informasjon. 
 
Det er ønskelig med et referat både fra første (alle idéer) og andre (rangert løsningsliste med 
begrunnelse) samling. 
 
Vi håper at vi får mange ting å spille videre på gjennom dette arbeidet. 
 
Takk for at dere er med og lykke til med arbeidet☺ 
 
 
 
 
 
 



Forarbeid til Plansmie – Workshop 
 
Gruppe 3: Aktivitet, service og handelsvirksomhet 
 
Rolf Pihlstrøm (sekretær), Ånon Ausland (leder), Kari Borgen, Anders Halvard Øya, Jon Olav 
Gryting, Per Arnt Tellefsdal, Elisabeth Aspesæter, Susan Førum, Sissel Bakken, Hans Martin 
Ulltveit, Ragnhild Kristoffersen, Sveinung Haugstøyl, Jørgen Aasbø, Erling Okkenhaug, 
Terje Rødland? 
 
Spørsmål til diskusjon/drøfting: 
 
1. Hva slags typer virksomhet og aktivitet ønsker vi på Brokelandsheia, og hvilke 

virkemidler kan vi bruke for å få dem hit? 
2. Hva er fornuftig mix av handels- og servicevirksomhet? 
3. Hva vil vi plassere hvor og hvorfor? 
4. Markedsstyring kontra offentlig styring; hvilke positive og negative virkninger har 

de to formene for styring? 
5. Hvor går ballansen mellom sunn og nedbrytende intern konkurranse? 
6. Hvordan skaper man innovasjon? 
7. Kan det være interessant å danne en næringshage på Brokelandsheia (begrunn 

svaret), og bør den i så fall være kommunal, privat eller en kombinasjon? 
8. Lokaler som er i bruk på en positiv måte, skaper mye mer trivsel og liv enn tomme 

lokaler. Hvordan kan man fylle tomme lokaler på en god måte, midlertidig? 
9. Hva må til for å skape et levende sentrum? 
10. Hvilke grep kan man gjøre for å skape større intimitet og nærhet på 

Brokelandsheia?  
11. Hvilke type møteplasser bør det legges til rette for på Brokelandsheia, og hvor bør 

de plasseres? 
 
 
Det er meningen at dere skal skrive ned hvilke muligheter som finnes, og hvilke fordeler og 
ulemper som følger med løsningene/svara dere kommer fram til.  Det er også ønskelig at dere 
trekker fram den eller de beste løsningene og begrunner hvorfor dere mener den/de er best.  
Økonomi spiller selvfølgelig en sentral rolle, men ikke la det stoppe kreativiteten. 
 
På den første samlingen er det meningen at man lar idéene myldre.  På neste samling er det 
meningen at man skal lande, etter å ha fått fordøyd tingene og evt. sjekket opp nødvendig 
informasjon. 
 
Det er ønskelig med et referat både fra første (alle idéer) og andre (rangert løsningsliste med 
begrunnelse) samling. 
 
Vi håper at vi får mange ting å spille videre på gjennom dette arbeidet. 
 
Takk for at dere er med og lykke til med arbeidet☺ 
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