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Rakkestad: Smaken av 
urbane styrkjedropar
Heile Norvegia er hærteke av daglegvarekjeder. Heile? Nei! Ein liten landsby gjer framleis motstand, dei 
stride, ukuelege innbyggjarane – rakstingane sjølvsagt! – let seg ikkje knekkje. 

Han kunne ha vore ein gallar 
ved namn Petrix Harlemum, 
men han er berre ein 

raksting og heiter Peder Harlem. 
Like fullt kan ordføraren i Rakke-
stad måle seg med Majestix, hov-
dingen i den galliske landsbyen, 
når det gjeld motstand mot over-
makt og ukultur.

– Rakkestad skal vera ein 
landsby, seier han til Dag og Tid.

Eit Asterix-album handlar om 
ein romersk byplanleggjar som 
byggjer eit høghus utanfor heim-
staden åt Asterix og Obelix. Det 
oppløyser infrastrukturen i lands-
byen. Priskonkurranse fører til 

splid mellom landsbybuarane, 
butikkar må stengje. Men gal-
larane tek affære, dei drikk 
styrkjedropar og riv ned den 
romerske mastodonten.

Rakstingane er ikkje redde av 
seg dei heller. I Rakkestad er det 
nyleg avgjort at eit kjøpesenter 
utanfor landsbygrensa skal leg-
gjast ned og at handelsaktiv-
itetane skal flyttast til mindre 
bygg i sentrum. Styrkedropane 
deira var ei plansmie.

- Vi Vil Vera ein landSby
I Noreg talar vi om bygd og tett-
stad, medan «landsby» hovud-

sakleg blir bruka om utanland-
ske småbyar. No er nemninga 
komen i bruk på ein ny måte. Det 
byrja i 2009 då statsråd Magnhild 
Meltveit Kleppa saman med ord-
førar Liv Solveig Alfstad i Nordre 
Land kommune erklærte Dokka 
for landsby. – Dokka ynskjer 
ingen bystatus, vi vil vera ein 
landsby, det borgar for sjarm og 
trivsel og ein nærleik til naturen 
og menneska imellom, uttala 
ordføraren ved tilstellinga. Sidan 
har andre tettstader fylgt Dok-
kas eksempel. Eit døme er Rin-
gebu som i juni i år vann Statens 
bymiljøpris. Ringebu har så langt 

sagt nei til kjøpesenter, dei mei-
ner det ikkje høver med landsby-
identiteten.

Eg møter Peder Harlem (Sp) og 
kommunalsjef Anne Sofie Ander-
sen i rådhuset i Rakkestad.

– Vi er ute etter landsbypre-
get, han ligg i karakteren åt byg-
ningsmassen og sentrumsinndel-
inga. Vi kjenner oss meir att som 
ein triveleg småby enn som ein 
storby, seier dei.

folkemøtet
Interessa for landsbykonseptet 
kom samtidig som ei uro for Rak-
kestad sentrum, fortel dei. I 2009 

miste tettstaden Coop-butikken, 
den einaste matvareforretninga i 
sentrum. Året før brann ein byg-
ning i Storgata som hyste post-
kontoret. Det finst ein matbu-
tikk, Rema 1000, men han ligg i 
eit kjøpesenter utanfor bygrensa, 
det har trekt handelen ut av sen-
trum. Politikarane byrja difor 
grunde på korleis dei kunne 
skapa liv att i bykjernen.

– Landskapsarkitekten vår 
rådde oss til å gjen-
nomføre noko som 
heiter plansmie. I 
månadsskiftet jan-
uar-februar i år 

Den norske arkitekturen
I denne serien vil Heidi Hattestein og Ronny Spaans reise rundt i landet og sjå korleis det står til med arkitekturen i norske byar 
og bygdebyar. Ronny Spaans er forfattar og filolog.

Rakkestad er ved fyrste augnekast ein anonym norsk tettstad. Men bygda har vist seg å ha superkrefter, rakstingane har avgjort at kjøpesenteret i bygda skal leggjast ned. Her er det ikkje plass til høghus.
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vart ei plansmie 
arrangert i Rakke-
stad, det vart ein 
stor suksess. Ei 
direkte fylgje er 
at kjøpesenteret 
har avgjort å leg-

gje seg sjølv ned og flytte verk-
semdene inn til sentrum, fortel 
ordføraren.

Plansmie er eit forpliktande 
og intensivt arbeidsmøte for 
stadutvikling, der alle aktørar i 
kommunen, politikarane som 
næringslivet, og innbyggjarane 
deltek. Ho varer vanlegvis ei 
vekes tid. Om lag 200 menneske 
var til stades på møtet i Rakkes-
tad. Plansmia førde òg til oppret-

tinga av Rakkestad Utvikling, eit 
selskap som skal fylgje opp ini-
tiativa frå møtet og fungere som 
ein pådrivar like mykje overfor 
private som offentlege samar-
beidspartnarar.

KjøpeSenter i omvending
Arild Sletnes, regionsdirektør 
for Region Østre Østland for Rei-
tangruppen, var ikkje til stades 
på plansmia, men vart orientert 
om prosessen. Han er ikkje i tvil 
om kva som var det rette å gjere: 
Rema 1000 måtte inn i Rakkestad 
sentrum.

– Eg er sjølv frå ei bygd og 
set pris på eit levande sentrums-
miljø. Helst såg eg at vi slo oss 
ned i sentrum då vi kom til 
Rakkestad, men det var ikkje 
mogleg den gong, for det fanst 
ikkje regulerte næringstomter 
til oss, fortel han til Dag og Tid.

Slike tomter vart verkelegg-
jorde takk vere plansmia, seier 
han vidare, og råder samtidig 
andre kommunar til å fylgje 
Rakkestads eksempel:

– Endå det ikkje er meir enn 
ti-elleve år sidan kjøpesenteret 
vårt vart bygt og endå flyttinga 
fører til ekstrakostnader for oss, 
er det likevel det riktige valet, 
det er slik framtida for norske 
småbyar bør vere.

Korleis det nye sentrumet 
eksakt kjem til å sjå ut, er enno 
ikkje avgjort. Prosessen er i gang. 
Det kjem ikkje til å bli ein tru 
kopi av teikningane frå plans-
mia, men hovuddraga kjem til å 
bli fylgde, fortel Andersen.

– No i august tek ei omfat-

tande sanering av bygningar i 
sentrum til, mellom anna Misjon-
shuset, det gamle Coop-lageret og 
bygget som hyser restauranten 
Stallen.

noStalgi mot mangfald
Rakkestad er ein bygdeby – 
eller landsby om ein vil. Det 
tek ikkje lange tida å gå frå den 
eine bygrensa til den andre. Det 
einaste høghuset i sentrum er 
kornsiloen – eit ruvande tårn, 
ikkje over nyrikdom og konsu-
misme, men over eit næringsliv 
som har djupe røter i kommu-
nen: Rakkestad, som er den nest 
største kommunen i fylket målt 
i areal, er ei av dei største jord-
bruksbygdene i landet. Rakke-
stad sentrum er ikkje gamalt, sta-
den vart grunnlagd då ein jarn-
banestasjon vart bygd attmed tre 
gardar i 1882, ut av denne hus-
samlinga voks det så fram ein 
tettstad.

Staden er yndefull, men ikkje 
direkte vakker, til dét er han for 
merkt av den planlause stadut-
viklinga på 1900-talet – slik tilfel-
let er med dei fleste norske tett-
stadene.

– Vi har inga fast oppskrift på 
korleis ein landsby skal sjå ut. 
Mange bygningar frå 80-talet fyl-
gjer ein arkitektonisk estetikk 
det er delte meiningar om. Vi 
vil ikkje ha nostalgi, men mang-
fald. Men om vi vik frå plans-
mia på enkeltpunkt, er vi samde 
om hovudprinsippa: Fortetting, 
miljøgater og ei maksgrense for 
bygningsvolum, strekar Ander-
sen under.

– Eit prosjekt som inkluderer 
ein femti meter lang glasfasade 
vil ikkje godtakast, skyt ord-
føraren inn.

traveSti over byKultur
Rakkestad formar ein god illustra-
sjon på skorten på urbane tradi-
sjonar i norske tettstader. «Stortor-
get» heiter kjøpesenteret utanfor 
Rakkestad – skiltet med skinande 
bokstavar over inngangspartiet 
skjer i augo. I andre land finn du 
derimot stortorget i midten av 
byen eller landsbyen, om det hei-
ter «Plaza mayor», «Grosse Markt» 
eller «Grand place»; her ligg i rege-
len dei vakraste bygningane. Stor-
torget fungerer difor som repre-
sentasjonsstad ved offentlege 
seremoniar og høgtider. Det seier 
seg sjølv at Stortorget i Rakkestad 
blir ein parodi på seg sjølv. Skil-
tet strålar triumferande ut makta 
åt daglegvarekjedene. Med dei 
standardiserte konsepta sine for 

butikkutforming og parkering har 
dei eit sikkert tak på norsk stadut-
vikling. Det er funksjonalisme og 
profittmaksimering som er målet, 
ikkje estetikk og miljøomsyn.

Mangt kan òg innvendast 
mot landsbykonseptet. «Lands-
byliv» – det lyder som ein idyll 
frå ein fjernsynsserie. Men rakst-
ingane provar likevel at konsep-
tet fungerer – saman med plans-
mia er det med på å reversere 
ei vond utvikling. Rakstingane 
har òg skjøna at ein ikkje kan 
få til noko utan medverking frå 
handelsstanden:

– Andre stader erklærer seg 
som landsby med store og fei-
rande ord, seier Andersen, og 
held fram: I Rakkestad har vi 
enno ikkje gått ut og erklært oss 
som landsby. Det vil vi fyrst gjere 
når måla våre er nådde. Difor var 
det viktig at næringslivet like 
mykje som innbyggjarane og 
politikarane deltok i plansmia.

eidsvoll
Nasjonal 
vogge truga 
av monumen
talismen i 
Gardermoen.

brønnøy-
sund Svært 
kjøpesenter 
plassert i sen
trum prega av 
låghus.

Sogndal 
For mange 
betongkasser 
med flate tak.

tromsø 
Brokut arki
tektur, men 
byen har 
sjarm.

Stavanger 
Spenstig arki
tektur utan 
vektlegging 
på signalbygg.

Kristiansand 
Mellom små
hus og stor
mannsgalen
skap.

Ål i Halling-
dal, Det skal 
meir enn bon
deraud fasade 
til å gjera ei 
bygd bondero
mantisk.

Ålesund 
Gje oss detalj
ane og ara
beskane 
attende, 
livsgleda i 
jugendstilen!

Kragerø 
Perfekt på 
grensa til  
keisam.

bergen
Bergen sen
trum får så 
mangt eit 
hjarta til å 
smelte

Ordførar Peder Harlem peikar på eit av 
mange bygg som skal  sanerast i 
sentrum, det gamle Coop-lageret. Fram 
or oska skal det nye  Rakkestad - ein 
landsby - reise seg.

Stortorget, bysentrum, tyder vanlegvis vakre bygning og møteplassar. Stortorget i Rakkestad tyder shoppingsenter, parkeringsplass og rundkøyring. Men kjøpesenteret skal jamnast med jorda.

Utanfor bygrensa stig bondelandet fram. Rakkestad er ein av Noregs største jordbrukskommunar.
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Arkitektur
Rakkestad er ein gjennomsnittleg, 
norsk tettstad, har ei ung historie 
og få urbane tradisjonar å vise til. 
Det finst einskilde vakre bygnin-
gar, Liensgården, stasjonsbygnin-
gen og den gamle bankbygnin-
gen. Men Rakkestad har greidd 
det mange meiner er umogleg, å 
påverke «tidsånda». Takk vere ei 
plansmie er det avgjort at eit kjø-
pesenter utanfor tettstaden skal 
nedleggjast og handelsaktivite-
tane flyttast inn til sentrum.

Terningkast: 4

Sykkelstigar
Om ein og annan syklist fer gjen-
nom Rakkestad sentrum, og 
omlandet er velutstyrt med sykkel- 
og gangstigar, er det bilane som 
råder gatene. 8500 køyrety passe-
rer Storgata i døgeret. Av dei er 800 
tunge køyrety. Tungtrafikken skal 
bort, kommunen diskuterer for 
augneblinken kor ein avlastings-
veg skal liggje.

Terningkast: 2

Kollektivtrafikk
Østfold Kollektivtrafikk samord-
nar ein god kollektivtrafikk mel-
lom Rakkestad og nærliggjande 
stader som Sarpsborg og Halden. 
Ei effektiv togrute skal ikkje ta 
meir enn ein time til Oslo, seier 
ordføraren. Men mjølkeruta som 
i dag berre går to gonger om 
dagen, tok to timar. Som i resten 
av Østfold aukar folketalet. I 
mange europeiske land veks tett-
stader kring jarnbanen. Det bør 
NSB merkje seg. Pendling med 
tog er miljøvenleg.

Terningkast: 3

Møteplassar
Ein kommune på sju tusen men-
neske kan ikkje tilby det same 
som nærliggjande byar som Hal-
den og Fredrikstad. Men det finst 
trivelege kafear i Rakkestad, som 
Mariannes Lunsjbar. Kommu-
nen skal ha ros for gatemark-
naden dei arrangerer i Storgata 
om sumaren. Den sterkt trafik-
kerte Storgata blir då omgjord til 
gågate.

Terningkast: 3

Råd for framtida
Plansmia har sett fingeren på ting 
som må gjerast: Forutan oppgra-
dering av miljøgata, tilbakeføring 
av butikkar til sentrum og etable-
ring av eit nytt stortorg, bør den 
gamle industrielva bli parkom-
råde. Ein bør òg passe på at over-
føringa av handelsverksemdene 
ikkje medfører eit nytt stort kjø-
pesenter i sentrum. Volumet på 
Bunnpris-bygningen som no rei-
sast i Rakkestad, er alt nær smer-
tegrensa for kva ein «landsby» 
kan tole.

Ronny SpaanS

I september kjem ein reportasje om 
den europeiske landsbyen på trykk i 
arkitekturserien vår. Audun Engh og 

Arne Sødal er tilknytte den norske 
avdelinga av INTBAU – International 

Network for Traditional Building, 
Architecture and Urbanism. Med 

stønad frå mellom anna Riksantikva-
ren og EU har dei arbeidd med 

restaurering av saksiske landsbyar i 
Transilvania. Dag og Tid blir med dei 

på feltet.

Urbanisme på norsk grunn
Tre menn reiser rundt i Noreg 
og arrangerer plansmier: arki-
tekt Arne Sødal, rådgjevar Erling 
Okkenhaug og jurist Audun 
Engh. Det er menn Asterix og 
Obelix ville gått gode for: Okken-
haug er tidlegare aktivist, medan 
Engh har vore sentral i Gateavisa. 
Trekløveret kjempar for byøko-
logi.

Dei er kjende for plansmia dei 
arrangerte i Evje, som fekk stor 
mediedekning.

– I Evje var frontane steile. 
Lokale investorar hadde alliert 
seg med Norgesgruppen. Plans-
mia i Rakkestad er den mest suk-
sessrike vi har hatt, fortel Sødal 
og Engh.

inga byplanlegging
- Kvifor er norske tettstader så 
stygge og kaotiske?

– Dei fleste tettstadene våre er 
unge, Noreg har dårleg tradisjon 
for by- og stadutvikling. Byplan-
legging eller «urban design» har 
ikkje vore eit eige utdanningsfag 
i Noreg. Difor får private utbyg-
gjarar og investorar, som mat-
varekjedene, så stor makt. Dei 
møter lite eller ingen motstand 
hos politikarane, som ikkje har 
fagmenn på området å rådføre 
seg med, fortel Engh.

- Men er ikkje kjøpesenter nett 
det folk ynskjer seg?

– Plansmiene er ikkje berre 
ein stad der ulike meiningar 
møtest, det har òg ein utdan-
ande effekt på deltakarane, dei 
blir oppdaterte på stadutvikling. 
Når vedtaka skal fattast, er folk 
overraskande samde om at det er 
miljøet og trivselen i bykjernen 
som er viktigast, seier Sødal.

inSpiRaSjonen
Engh og Sødal vektlegg at plans-
miene ikkje tilbyd ein fasit, dei 
må heller sjåast på som ein dose 
byøkologiske styrkjedropar. 

– Vedtaka på plansmia må så 
fort som råd nedfelle seg i han-
dlingar. Går det lang tid utan 
oppfylgjing, kan autoriteten åt 
plansmia svekkjast. Ein plans-
mieplan har ingen formell sta-
tus før prinsippa og dei konkrete 
løysningane blir integrerte i reg-
uleringsplanar og utbygging-
sprosjekt.

Arne Sødal fortel at plans-
miene er inspirerte av den ameri-
kanske retninga new urbanism.

– Det handlar om at byar i 
større grad skal fungere som 
møtestader for folk og ikkje berre 
transportårer eller handelsstader, 
ein har difor late seg inspirere av 

førmodernistisk byplanleggjing.
- Sume arkitektar har assosiert 

new urbanism med disneybyen Cel-
ebration i Florida. Har dei rett?

– Det er ein gamal klisjé. Ikkje 
berre representerer plansmia ei 
pragmatisk haldning som er til-
passa norske tilhøve, ideala åt 
plansmia er dessutan i pakt med 
retningslinene til styresmaktene, 
nemleg berekraftig stadutvikling 
med større tettleik, mindre bil-
bruk og betre nærmiljø.

Kjelder:

René Goscinny og Albert Uderzo: Asterix.  
Byplanleggeren (norsk utgåve, 1975)

Plansmier.no

Facebook: Rakkestad SentrumByøkologane Audun Engh og Arne Sødal står bøygde over Rakkestad. I vinter arrangerte dei plansmie i tettstaden.

Miljøgate, står det på skiltet. Men 800 tunge køyrety buldrar gjennom gata i døgeret.

Berre to-tre tog i døgeret køyrer til Rakkestad - ei mjølkerute.

Plansmie

n ei plan smie (eng elsk 
charette) skal vara i minst fire 
da gar, in nlema innbyggjarane 
og alle involverte par tar, og 
ende opp i ein gjen nom førleg 
by plan.

n i noreg er det fir ma et 
all grønn som i sam ar beid 
med ar ki tek ten arne sø dal 
har spe sia li sert seg på å 
gjen nom fø re plan smi er.

n Plan smi ene er in spi rerte av 
den ame ri kan ske ret nin ga 
new urbanism og bryt med 
stivna modernistiske ideal i 
norsk arkitektur.

Bakgrunn




