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”Evje-modellen” - sammendrag av rapporten fra plansmia i Evje 
 

Det har vært arrangert flere plansmier i Norge de siste årene, men det spesielle med prosjektet i Evje i januar 

2010 er at plansmia inngikk som en integrert del av Evje og Hornnes kommunes langsiktige og lovpålagte 

planlegging, ved at plansmia for sentrum inngår i programmet for den forestående revisjonen av 

kommuneplanen. Plansmia hadde dermed i utgangspunktet gode muligheter til å føre til politiske vedtak, mens 

andre plansmier som har vært initiert av f.eks. næringsdrivende eller frivillige organisasjoner har en lengre vei å 

gå fra forslaget er utformet til en reguleringsplan blir vedtatt. 

 

Prosessen: 
En plansmie gjennomføres på en snau uke, men i forkant ligger det flere måneder med forberedelser lokalt. I 

prosessdelen av rapporten får man innblikk i hvordan prosjektet ble forankret lokalt gjennom et åpent 

forberedende seminar og innspill fra mange aktører. Det utkrystalliserte seg en liste over temaer som burde 

utredes. Kommunens administrasjon hadde en sentral rolle i planlegging og oppbygging av interesse, og den 

politiske ledelsen samlet trådene slik at plansmia ble integrert i den regulære kommunale planprosessen. 

Det ble i forkant av plansmia laget et foreløpig skisseforslag som synliggjorde en del mulige grep for å realisere 

målsettingene om å styrke Evje sentrum. Skissen skapte debatt, slik intensjonen var, og det endelige forslaget ble 

som forventet i stor grad annerledes. 

 

I de siste ukene før plansmia ble befolkningen invitert til å delta aktivt, og det ble avtalt møter med sentrale 

offentlige og private aktører. Plansmias åpne prosess startet med et godt besøkt folkemøte, og ble fulgt opp med 

tre dager "Åpent Hus" der flere hundre deltok. Det var en serie møter med frivillige organisasjoner, offentlige 

etater, næringsdrivende og skolelever. Innspillene ble fortløpende registrert og brukt som råmateriale for 

planleggingen. Motsetninger ble søkt løst gjennom diskusjon og fortløpende korrigering av forslagene. 

Styringsgruppa hadde daglige møter og fattet vedtak om den videre fremdriften. Det var stor grad av enighet om 

retningen for arbeidet. 

 

Målet for en plansmie er å skape størst mulig oppslutning om en konkret, helhetlig og realistisk plan. Dette 

lyktes på Evje. Mer enn 90 % av de ca.150 deltakerne på det avsluttende folkemøtet støttet planen. Enkelte 

uttrykte reservasjoner overfor elementer i planen, men stemte for helheten. 10 stemte mot. Noen vil nok i ettertid 

ønske å endre planen på enkelte punkter. Det blir opp til de folkevalgte å avgjøre om de vil stå fast på helheten i 

planen som grunnlag for videre politiske beslutninger og behandling av enkeltprosjekter.. 

 

Planen. 
Skal deltakelsen fra hele lokalsamfunnet i en plansmie ha noen mening, må planen være konkret og vise 

detaljerte løsninger for gatenettverk, kvartalsutforming og offentlige rom. Plassering og dimensjonering av 

foreslått ny bebyggelse må vare utvetydig og illustrert. Innbyggere og lokale aktører kan ikke forholde seg til 

generelle strategier og gode målsettinger. De må få synliggjort hvordan fortetting, etablering av bedre 

fellesarealer og nye trafikkløsninger skal realiseres i praksis. 

 

Planen for Evje sentrum er basert på målsettinger som samlet stor oppslutning: Økt tetthet med en 

landsbykarakter, mer fotgjengervennlighet, videreføring av god lokal byggeskikk, skille mellom et 

sentrumsområde med konsentrasjon av næring supplert med boliger, og områder som vil være dominert av 

boliger i småskalabebyggelse. Parkeringen blir mindre dominerende: Antallet parkeringsplasser blir omtrent det 

samme som i dag, men lokalisert på en mer urban måte; langs fortau og bak næringsbyggene fremfor mellom 

hovedgaten og bebyggelsen. Et viktig element er dessuten forslaget om å omdanne RV 9 til en gate som knyttes 

til bebyggelsen og gir lett adkomst til området langs elven, der man får et friområde med gangvei. 

 

Planen legger opp til at Evje skal videreutvikles som handelssted, og samtidig bli et attraktivt, flerfunksjonelt 

tettsted med boliger, kultur og offentlige tilbud. Bebyggelsen utformes i en tett struktur med variert og oppdelt 

bebyggelse, og med gode forhold for myke trafikanter. 

 

Norge har mange tettsteder med lignende utfordringer som Evje. Lokale forhold vil alltid variere, men mye tyder 

på at plansmier er en prosess som kan anvendes i mange situasjoner der det er behov for å fange opp både 

interessemotsetninger og utviklingsmuligheter i et lokalsamfunn. Det unike med en prosess som den på Evje er 

at man over kort tid og i full åpenhet kan bevege seg fra ideer og visjoner til enighet om en realiserbar plan som 

har solid forankring blant både innbyggere, næringsdrivende og folkevalgte. Plansmier kan sikre en bærekraftig 

stedsutvikling basert på samordning av mange ønsker og interesser, ikke enkeltaktørers styrke til å få det som de 

vil.   Mer info også på www.plansmier.no  
 

http://www.plansmier.no/
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1. Stedet: Evje og Hornnes kommune og Evje sentrum 

 

    
 

     
Alle foto: Todd .Slaughter 
 
Evje og Hornnes kommune ligger sentralt i indre Agder, og Evje fremstår som et naturlig 

regionsenter for Setesdal og indre Agder. Her finner man størst befolkningskonsentrasjon og 

den klart største andelen av handelsvirksomhet og annen offentlig og privat tjenesteyting i 

regionen. Evje er dessuten et trafikknutepunkt for veitransport langs aksen nord-sør og øst-vest. 
   

Kommunen ønsker å videreutvikle seg som regionsenter. Kommunen har både gjennom å organisere 

sitt næringsarbeid gjennom Evje Utvikling AS og ved å være med i Setesdal regionråd sagt at 

næringsarbeid er et satsingsområde. Reiseliv og turisme står sterkt i kommunen. På grunn av 

kommunens mineralrike berggrunn har Evje en spesiell kulturhistorie å by på. I tillegg gir vassdraget 

og naturen i kommunen grunnlag for opplevelser og aktiviteter innen friluftsliv. 

 

Kommunen står foran en viktig beslutning når man nå skal legge føringer for videre utvikling av Evje 

sentrum. Hva må til for å skape et sted som inviterer både til etablering og bosetting? 

Hva har vi? Hva skal vi bygge videre på? Hva mangler vi? 

 

Kommunen har sett at fortsatt vekst og utvikling krever god planlegging for å sikre et levende 

og mangfoldig stedsmiljø. Man har ønsket en utvikling basert på bevissthet om betydningen av 

stedskvaliteter og med vekt på en bred lokal deltakelse før avgjørelser tas.  
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2: Bakgrunn og kommunens målsettinger for plansmia  
   

Plansmia er resultat av et samarbeid mellom lokale krefter og nasjonale aktører som er opptatt av 

bedre stedsutvikling og deltagende prosesser. Resultatet er et av flere pilotprosjekt, en prosess og et 

byplanforslag som er unikt ut fra lokale forutsetninger og behov, og som samtidig kan være et forbilde 

for bærekraftig stedsutvikling for kommuner og tettsteder i hele Norge. 

 

Utdrag av Evje og Hornnes kommunes forslag til planprogram for revisjon av del av 

reguleringsplan for Evje sentrum, 2009, 

 

Lovverk som bakgrunn for planarbeidet 

Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på 

å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling. 

 
Planområde 

Kun deler av gjeldende reguleringsplan for Evje sentrum skal revideres. Området som revideres er 

merket med skravur. 

 

 
   

Problemstillinger og kunnskapsbehov 
Gjeldende reguleringsplan for Evje sentrum ble godkjent i 1996. Planen fremstår i dag som et dårlig 

styringsverktøy for sentrumsutviklingen. Kommuneplanen ble godkjent i 2004. Det ble da foretatt 

endringer i formål i en del av området rundt sentrum som ikke er i tråd med reguleringsplanen.  

Revideringen av reguleringsplanen vil kun ta for seg deler av gjeldende reguleringsplan, det vil si 

området som man anser som mest sentralt i forhold til tettstedsutvikling.  
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3. Forarbeidet til plansmia og ønsker for det framtidige Evje  

 
Gjeldende reguleringsplan for Evje sentrum ble vedtatt i 1996. Denne planen fremstår i dag et 

dårlig styringsverktøy på grunn av mangelfulle bestemmelser. På 90-tallet ble det igangsatt flere 

prosjekter, blant annet prosjektet ”Evje som handels- og regionsenter”, stedsanalyse og MPG-

plan. Disse prosjektene hadde mange gode tanker og forslag til tiltak, men dårlig 

eierskapsforhold til planene medførte til at de ikke ble satt i verk.  

 

I 2008 ble en stor byggesak stoppet av fylkesmannen etter klage fra naboer. Saken gjaldt etablering av 

et stort, nytt kjøpesenter midt i sentrum. Begrunnelsen var at tiltaket var for stort til at saken kunne 

behandles som en dispensasjonssak. I tillegg påpekte fylkesmannen at ”omsøkte bebyggelse vil endre 

Evje sentrum på en radikal måte ved at en rekke enkelteiendommer med småhusbebyggelse blir 

erstattet med massiv bebyggelse med en høyde som avviker sterkt fra eksisterende bebyggelse. En slik 

endring av bebyggelse i sentrum bør evt. besluttes av kommunestyret selv..” 

 

I utgangspunktet tenkte kommunen å gjennomføre planarbeidet på tradisjonelt vis. Med bakgrunn i 

store protester på kjøpesenteretableringen og mange meninger både i befolkningen generelt og de ulike 

aktørene i sentrum, ønsket man å jobbe bevisst med forankring og medvirkning og gjennomføre en 

planprosess med gode metoder for dette. Etter deltakelse på plansmia på Brokelandsheia, der man fikk 

et veldig godt engasjement og god medvirkning, ønsket kommunen å gjøre tilsvarende på Evje. 

 

    
Fra workshop i august 2009    Foto: Erling Okkenhaug 

   
Forberedelser 
24. og 25. august 2009 avholdt Evje og Hornnes kommune en workshop med stor deltakelse for å 

diskutere temaer og målsettinger for plansmia.  

   

I tiden mellom workshopen i august 2009 og plansmia i januar 2010 har kommunen arrangert og 

deltatt på en rekke møter. Det er levert en rekke skriftlige innspill til planleggingen, fra bl.a. 

grunneiere i sone 1 og 2, Ungdomsrådet, grunneiermøter og elevrådet ved Evje barneskole. 

Kommunens prosjektansvarlige Kari Røynlid og Bernt Audun Strømsli har i hele denne perioden vært 

i direkte dialog med mange aktører. 
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Bestilling til plansmia 
 

De mange innspillene fra møter og brev i forkant av plansmia kunne oppsummeres slik i 

følgende ”ønskeliste” for problemsløsing under plansmia:  

 

1. Fortetting i sentrumsområdet for en fremtidig vekst i Evje på ca. 1000 innbyggere samt betydelig 

økning av næringsarealet. 

 

2. Forenkling av kjøremønster for å gjøre det lettere og mer attraktivt å kjøre gjennom sentrum samt 

forberede forbindelse mellom de forskjellige deler av Evje. Øke trafikksikkerheten. 

 

3. Skape større mangfold, øke antallet av trivelige møte- og lekeplasser og få mer vegetasjon i 

sentrum. 

   

4. Skape bedre forbindelse mellom byen og elven og knytte en ny kyststi til det øvrige veinettet for 

gående, syklende og kjørende. 

  

5. Sikre universell og inkluderende utforming. Tilpasses alle uansett alder og funksjonsevne.  

 

6. Økt funksjonsblanding og mangfold med flere funksjoner samlet i sentrum og variasjon i tilbud 

sammen med flere sentrumsnære boliger av variert type.  

 

7. Skape et helhetlig arkitektonisk uttrykk som er forankret i Evjes tradisjon og skala og som er i 

henhold til befolkningens ønsker. 

 

8. Riktig plassering av parkeringsplasser i tilstrekkelig antall og uten at de fortrenger potensialet for 

gode møtesteder og en tettere bebyggelse.  

 

   

 

 
Foto: Erling Okkenhaug 
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4. Foreløpig skisseforslag og reaksjonene på det. 

 

   
Fra gjennomgang av planområdet og samtaler  i august 2009                    Foto: Erling Okkenhaug 

 

 

 

 
 
 

Innledende skisse til debatt 
Kommunen anmodet ark. Sødal om å lage et foreløpig skisseforslag for utforming av det fremtidige 

sentrum i før oppstart av plansmia. Hensikten med skisseforslaget var å vise hva slags løsninger som 

kunne være aktuelle for å oppnå målsettingene om å få i gang debatt og engasjement omkring 

plansmia. Det ble understreket at det endelige resultat etter plansmia måtte forventes å bli vesentlig 

annerledes på mange punkter. Som forventet ble det en livlig debatt omkring skisseforslaget. Skissen 

forløste en rekke innspill som ble bearbeidet videre under plansmia og integrert i den endelige planen. 
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5. Resultatene fra plansmia: Planforslaget med 3D-modell. 
Oppsummering av sentrale elementer i plansmias forslag. Listen henviser til målsettingene som ble definert i forkant, Side 8. 

 
1. Fortetting 

De store åpne asfalterte arealene mellom hovedgaten og RV9 fortettes med 2-4 etg. sentrums-

bebyggelse med smalere gate og tverrgater. Eksisterende bebyggelse langs østsiden av hovedgaten 

fortettes inn mot en fast byggelinje mot boligbebyggelsen bak. Denne fortettes med 2 ½ etasjer 

eneboliger på små tomter. I et 20-års perspektiv vil denne sentrumsnære fortettingen øke 

innbyggertallet med ca 1.000 personer samt øke dagens næringsareal med 35%. 

 

2. Trafikkmønster 

Adkomst til Evje nord- og sydfra markeres med former for rundkjøringer der valg av kjøreretning 

gjøres mest mulig likeverdig. RV9 nedgraderes til miljøgate og senkes delvis slik at den kan forbindes 

med tverrgater som forbindelser videre mot boligområdet. Det etableres en adkomstgate rett bak 

sentrumsbebyggelsen samt nye boliggater som åpner for fortetting av boligområdet. Det etableres et 

sammenhengende nettverk av gang-/sykkelveier, fortau og veioverganger som bedrer 

fremkommeligheten og øker trafikksikkerheten. Hovedgaten gjøres smal og svingete og bør få 

fartsbegrensning på 30km/t mens miljøgaten skal ha 50km/t. 

 

3. Mangfold  

- Det etableres mange forskjellige plassrom av forskjellig størrelse i sentrum. 

- Parkdannelse med elveforbindelse ved rundkjøringen. 

- Hovedtorg med paviljong og park i midten. 

- Kulturhage rundt Evje-huset. 

- Små plassdannelser foran banken og bak infosenteret. 

- Det plantes trær og busker på plassene og allé langs hovedgate og miljøgate. 

 

4 og 5. Veinett og universell utforming 
Det etableres kyststi langs elven som forbindes med gang-/sykkelveinett i nord og gangvei langs 

bekken i syd. Kyststien forbindes til sentrum via 5 krysningspunkter over miljøgaten.  Alle gatene i 

sentrumsområdet får fortau. Alle overganger blir i plan og fortau markeres med nedsenkninger ved 

disse. Parkeringsanlegg under nytt rådhus får heis og hver 10. parkeringsplass dimensjoneres for 

rullestolbrukere. 

 

6. Funksjonsblanding 
I sentrumsområdet er det avsatt plass for nytt rådhus, kulturhus, 80-roms hotell og utvidelse av to 

kjøpesentre. Øvrig bebyggelse kan få en fleksibel blanding av butikker, kontorer og leiligheter. Øst for 

sentrum fortettes med eneboliger/rekkehus med garasjer og mulighet for næringsarealer over. Mot 

elven tillates forsiktig fortetting med 1 ½ etg. boliger i parkmessige omgivelser samt utvidelse av 

Dølen hotell. Aldershjemmet utvides mot ny park. Nytt bedehus legges ved idrettsparken. 

 

7. Estetikk 

Med få unntak legges det opp til småskala bebyggelse som egner seg til oppføring i tre, maks 2 ½ til 3. 

etg. (sentrum) gjennomgående med saltak. Unntatt er signalbygg som hotell og kulturhus som kan ha 

friere utforming. Boliggatene skal være smale med preg av rolige grønne småhusområder uten 

vertikaltdelte leiligheter. Bebyggelse langs elven er spesielt tilpasset eldre bebyggelse. Rådhuset er 

utformet med inspirasjon fra soldathjemmet på Evjemoen. 

 

8. Parkering 

Antall offentlige parkeringsplasser på plan i sentrum er øket fra ca 340 til 380, men omfordelt som 

gateparkering i hovedgate, tverrgater og bak bebyggelsen. Pendlerparkering flyttes til bussdepotet og 

parkering for nye boliger og næring forutsettes lagt under bakken. Et større underjordisk 

parkeringsanlegg for ca. 80 bilder kan bygges under nytt rådhus med direkte adkomst (heis) sentralt i 

torgområdet. Alle eneboliger forutsettes å ha mulighet for garasje på egen tomt. 
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Eksisterende gatenettverk 

 

 
Foreslått nytt gatenettverk om 20 år 
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De beste muligheter for utsyn mot elven som er tatt hensyn til i planen 

 

 
Eksisterende gateliv med fasader som trenger forbedret urban kvalitet (merket rødt)
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Eksisterende blå-grønn struktur 

  

 
Foreslått ny blå-grønn struktur med et mer grønt sentrum og kyststi 
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Steder med vekt på historie og tradisjon er alle bevart i planen (merket rødt og blått) 

 

 
Gangavstand til sentrum- 400 meter radius 
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Grunnplan - eksisterende fotavtrykk 

 

 

 
Grunnplan – 5 år 
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Grunnplan – 10 år  

 

 

 
Grunnplan – 20 år 
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35% økning i gulvareal innenfor markert område 

 

 
Sykkel- og fotgjengerforbindelser (vist i grønt og rødt). Utenom sentrumsgatene hovesaklig som egne gang- og sykkelveier. I 

sentrumsgatene som tosidig fortau med sykling i gater med 30km/t sone. Merkede fotgjengerforbindelser i boliggater bør ha 

fortau på minst en side. 
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Stor illustrasjon med forklaring  UTBRETT  A3  / fil for printing i A3 som vedlegg 

 

 
 

1. Søndre trekantrundkjøring 

2. Nordre rundkjøring 

3. Kyststi 

4. Busstopp 

5. Lekeplass 

6. Park 

7. Paviljong 

8. Åpnet bekk/sti 

9. Kulturhus 

10. Infosenter 

11. Utvidet kjøpesenter 

12. Evjehuset for barn/kultur 

13. Rådhus 

14. Utvidet Dølen Hotell 

15. Kafé 

16. Nytt hotell 

17. Utvidelse aldershjem 

18. Bedehus 

19. Boligfortetting fase I 

20. Boligfortetting fase II 

21. Boligfortetting fase III 

22. Boligfortetting fase IV 
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Hele planen - stort utbrett A4 x 4 bredder 

 

 
 
2 filer fil for printing i dobbel bredde A3 breddeformat  -  som vedlegg  limes sammen 
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3 D illustrasjoner 
 

 

Disse illustrasjonene presenterer volumer og må ikke leses som noe uttrykk for 

arkitektur. Her viser vi til forslag for reguleringsbestemmelser og ønsker fra 

plansmia om arkitektur som danner en helhet med eksisterende bebyggelse,   

 
 

 
1. Visjon av Evje i 2030 sett i fugleperspektiv fra syd med ny trekant-rundkjøring 
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2a Fugleperspektiv fra vest med eksisterende bebyggelse 

 

2b. Fugleperspektiv fra vest med fortetting i 2030 i egen farge 
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2c. Fugleperspektiv fra vest som viser parkmessig elvefront med kyststi og senket RV9 som miljøgate. 

  

 

 
3. Fugleperspektiv fra nord med ny rundkjøring med buss-stopp med rasteplass og brygge for båtutleie. 
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4.Fugleperspektiv fra øst som viser fortetting med boliger 

 

 
5. Perspektiv fra innkjøring fra syd med parkmessig rundkjøring og nytt kulturhus bak. 
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6. Innkjøring ved flyttet infosenter med buss-stopp foran. Nytt rådhustårn midt i siktlinjen. 

 

 

 
7. Torget sett sydfra med park, paviljong og nytt rådhus bak. 
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8. Perspektiv mot rådhusinngang tvers ovenfor ny paviljong i parken på torget. 

  

9. Fugleperspektiv av torget med Evjehuset med hage bevart og ny bebyggelse på begge sider. 
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10. Fugleperspektiv av hovedgaten nordfra som viser svingete og smalere gate med fortau og fotgjengerprioritet plass i 

gatekrysset. 

 

 
11. Perspektiv fra fotgjengerprioritert plass med sikt mot nytt rådhustårn. 
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12. Sikt fra Ljosheimveien over fortgjengerplass sett mot elven 

 

 

 
13. Siktlinje langs ny tverrgate foran rådhuset sett mot elven. Evjes eldste hus sett i bakgrunnen. 
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14. Siktlinje langs miljøgate fra nord med nytt hotell rett frem (hvitt signalbygg) 

 

 

15. Ny avkjøring nordfra inn til sentrum som sving til venstre foran nytt hotell. 
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16. Innkjøring i hovedgaten nordfra ved inngang til nytt hotell. Rådhustårn i bakgrunnen. 

 

 

 
17. Perspektiv av nytt hotell med terrasse mot elven. Ny lav bebyggelse mot elven i bakgrunnen. 
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18. Fugleperspektiv av parkområdet mot elven med utvidet Dølen hotell, kafé i gammel hus, nye boliger og kyststi langs 

elven. 

 

 

 
19. Kundeparkering bak Evje-huset for utvidet kjøpesenter i Kiwibygget i bakgrunnen. 
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20. Perspektiv mot utvidet kjøpesenter fra øst. Senterets bakside er maskert med småhusbebyggelse. 

 

 

 
21. Fugleperspektiv av nytt boligområde på ”berget” med sikt ned Taubanegata. 
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22. Fugleperspektiv av boligområdet. 

 

 

 
23. Ny park med utvidelse av aldershjem og fortetting av boligområde i bakgrunnen. 
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24. Perspektiv av ny boliggate med eksisterende barnehage til venstre og nye boliger til høyre. 

   

 
25. Perspektiv fra elven med ny boligbebyggelse rundt Evjes eldste hus som kafé med hage mot elven. Utvidelse av Dølen 

hotell i bakgrunnen. 
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26. Perspektiv over broen mot sentrumsbygget som viser senket RV9 med plankryss for innkjøring rett frem inn til sentrum. 

 

27. Fugleperspektiv av liten plass foran banken med ny sentrumsbebyggelse foran. Kommunestyresal som fløy fra rådhuset til 

venstre. 
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28. Informasjonsbygget flyttet bak buss-stopp i hovedgaten med ny sentrumsbebyggelse og plass bak. Nytt kulturhus til 

venstre. 

 

29. Fugleperspektiv av trekant-rundkjøringen i syd med opparbeidet park og forbindelse til elven bak. 
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30. Ny undergang under RV9 i syd for ny sti og åpnet bekkeløp ut til elven. 

 

 
31. Bekkeløp med bedehus, ny broforbindelse mot syd og undergang under RV9 i bakgrunnen. 
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32 a. Forslag fra grunneier for nytt kjøpesenter der Evjehuset ligger 

 

 

  
32 b. Forslag fra plansmia til alternativ løsning med utvidet kjøpesenter, bevaring av Evjehuset og parkering bak. 
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Detalj av 5-årsperspektivet for torget som opprettholder dagens antall parkeringsplasser 

 

 
Eksempel på omgjøring av RV 9 til miljøgate 
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Foreslått nytt hovedtorg 

 

 
 

Snitt torget 
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Snitt Evje 
 

 
Foreslått undergang under E9 med bekken fra idrettsparkenmed uttrykk  inspirert fra gruvedriften 

 

  
Foreslått arcade i forbindelse med det nye rådhuset på torget for markedsboder og lignende 
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 6. Byggeskikk og forslag til reguleringsbestemmelser   

 
Både av innspillene før og under plansmia fremkom det at mange er opptatt av byggeskikken i 

det fremtidige Evje sentrum. Det ble ikke minst påpekt som positivt at både eldre bevarte hus 

og mange av de nyere bygningene har preg av byggeskikken som er typisk for Evje og som 

folk verdsetter: Trebygninger med saltak og detaljer.  

 

Under plansmia ble det gjennomført en holdningsundersøkelse der folk som oppsøkte 

plansmia ble presentert for en rekke bilder av bebyggelse andre steder i en skala som vil være 

relevant for Evje, men i forskjellige materialer og stiluttrykk. Denne undersøkelsen bekreftet 

ønskene som fremkom i andre sammenhenger: Det store flertall foretrekker at ny bebyggelse 

skal ha preg av den typiske regionale byggeskikken i tre. Mange fremhevet som gode 

forbilder viste eksempler på samtidsarkitektur basert på tradisjoner. Svært få ønsket mer 

eksperimentell arkitektur. 

 

Det vil være mulig å imøtekomme ønsker om helhet og stedstilknytning også i en tettere og 

høyere bebyggelse i Evje. Det er i dag ikke noe problem i forhold til byggeforskrifter, 

brannsikring og økonomi å oppføre ny urban bebyggelse i tre. Det oppføres i dag trebygninger 

i opptil seks etasjer der også de bærende konstruksjonene er i tre. 

  

Det er vårt inntrykk at mange ser på temaene fortetting og byggeskikk under ett: Dersom 

nybyggene får et preg av den lokale byggeskikken som folk verdsetter, vil de også være mer 

positive til fortetting og høyere utnyttelse. Forventninger om at ny bebyggelse vil være ute av 

skala og karakter vil derimot øke motstanden til fortetting. 

 

Fortetting som skaper grunnlag for fotgjengervennlighet og nærhet mellom ulike tilbud og 

boliger er et sentralt virkemiddel for å oppnå en bærekraftig og klimavennlig stedsutvikling. 

Erfaringene fra Evje og tidligere plansmier tilsier derfor at respekt for befolkningens 

preferanser når det gjelder byggeskikk bør være et ledd i en samlet strategi for en bærekraftig 

stedsutvikling. 

 

Ønskene om ny bebyggelse i tre innebærer også en preferanse for det mest bærekraftige 

byggematerialet. Trebygninger lagrer CO2, det er i større grad mulig å benytte materialer 

produsert lokalt, og oppføringen kan ofte skje med bruk av lokale firmaer. 

 

  
En av Englands store dagligvarekjeder, Waitrose, med fasade i en hovedgate  

i Marlborough, UK,  med et større parkeringsvolum på baksiden. 
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Retningslinjer for miljøprofil og byggeskikk ved  

fortetting av Evje sentrum: Forslag til reguleringsbestemmelser. 
 
Dette forslaget til reguleringsbestemmelser ble presentert for Styringsgruppen på siste dag av 

plansmia, og videre behandling vil skje i den kommunale planprosessen 

 

 
Rådgivende prinsipper for reguleringsbestemmelser for ”Næringsområder” 

1. Nye bygg, gater, veier, møteplasser, fortau og sykkelgater skal være universell 

utformet. Offentlige områder skal profileres ut fra kommunens gruvehistorie og 

byggetradisjon/ materialbruk. 

 

2. All ny bebyggelse skal oppføres i tre og med saltak. Det kan gjøres unntak for utvalgte 

signalbygg, som er markert på skissen. 

 

3. Alle nye prosjekt skal ha parkering for ansatte og beboere under bakken 

 

4. Det skal oppfordres til å bygge på en miljøvennlig måte og med energisparende tiltak  

 

5. Større fasader skal arkitektonisk brytes ned slik at volumet fremstår i mer småskala 

form 

 

6. Tomteutnyttelse for områder styres etter maksimalvolum på bebyggelse som vist i 

endelig plansmieutkast. Vist fasadeliv må følges. Der det er vist minimumsvolum skal 

dette utnyttes fullt ut, dvs ikke åpning for å bygge færre etasjer. Det kan gjøres unntak 

for utvalgte signalbygg som vist i endelig skisse, dog med maksimal 4 etasjer. 

  

7. Vist volumoppdeling skal følges enten som individuelle/ separate bygninger eller 

markering av oppdeling dersom det er en større bygning enn det oppdelingen viser. 

Det kan gjøres unntak for utvalgte signalbygg. 

  

8. Første etasje skal bygges med minimum 3.5 meters høyde. Der første etasje utnyttes til 

bolig i starten, kan gulvet løftes en meter for å få vanlig etasjehøyde.  

 

Rådgivende prinsipper for reguleringsbestemmelser for ”boligområder” 

1. Nye bygg og uteplasser skal være universell utformet 

  

2. Nye bygg skal oppføres med mønehøyde 9 meter og gesimshøyde 6.5 meter i en 

småhusform. Dvs. ikke bygg med horisontaldelte boenheter. 

   

3. Tomteutnyttelse settes til 40% 

   

4. Bygg skal oppføres i tre og med saltak 
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B: PLANSMIA SOM PROSESS 
  

7. Informasjon om plansmia i forkant  

 

     

 
Publikum ble informert om plansmia gjennom en rekke oppslag i lokalavisa i ukene før arrangementet. 

Det ble produsert en egen informasjonsfolder for plansmia, og denne ble distribuert ca. en uke før 

oppstart.. Fagteamets eget nettside www.plansmier.no  ble brukt som webadresse for tiltaket. Her 

finner man også generell informasjon om plansmier som metode og rapporter fra andre lignende 

prosesser i Norge og utlandet.  

 

 

       
Informasjonsavis om plansmia  - vedlegg side 68             Plansmia ble promotert i en 10.min film – se nettsiden   
 

 

Evje Kommune laget også en egen blogg som omhandler utviklingen av Evje sentrum: 

www.evjesentrum.blogspot.com  

   

 

http://www.plansmier.no/
http://www.evjesentrum.blogspot.com/
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8. Programmet for plansmia og gjennomføringen av denne 

 
Her er programmet for plansmia slik det ble presentert i informasjonsfolderen.   
   

(For publikum merka med *) 

DAG 1 MANDAG 18 JANUAR -10 
   
- 09.00-17.00 Fagteamet som skal jobbe heltid etableres. Befaringer. Gjennomgang av 
foreliggende planer og materiale.  
- Møter med lokal aktører. 
- Forberedelse til folkemøte. 

18.00-19.00 Første møte i Styringsgruppa. 
*19.00-21.00 Folkemøte 
    
   

DAG 2 TIRSDAG 19 JANUAR -10 

  
*10.00-20.00 Åpent hus for publikum hele dagen.  
- Fagteamet starter arbeidet med å systematisere og evaluere forslag og innspill fra folkemøtet. 
Befaringer. Møter med kommune, folkevalgte, grunneiere, næringsliv, foreninger med flere. 
- 18.00-20.00 Møte i Styringsgruppa med prioriteringer av løsninger. 
   

DAG 3 ONSDAG 20 JANUAR -10 

   

* 10.00-20.00 Åpent hus for publikum hele dagen. 
- Fagteamet tegner ut første forslag til plan. 
- Møter med aktører. 
- 17.00-19.00 Møte i Styringsgruppa for evaluering, justering og godkjenning av første forslag til 
plan. Styringsgruppa inviterer også andre aktører som har kommet med forslag til å delta i 
debatten, før Styringsgruppa konkluderer. 

    

    
DAG 4 TORSDAG 21 JANUAR -10 

- 09.00-17.00 Fagteamet fullfører planen, beskrivelsen og powerpointpresentasjonen. 
- Nødvendige konsultasjoner vedrørende uavklarte forhold. 

- Evt. Møte med pressen. Ellers begrenset offentlig deltakelse. 
- 17.00-19.00 Møte i Styringsgruppa med vedtak av endelig forslag til plan. Forberedelse til 

folkemøte. 
*19.00-21.00 Folkemøte. Presentasjon av forslag til plan og debatt. Forsamlingen 
inviteres til å stemme om de støtter planen. 
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9. De ulike aktørene og deres roller.   

  
Arrangør og økonomiske støttespillere 

 

Plansmia ble arrangert av Evje og Hornnes kommune og støttet av Aust-Agder fylkeskommune og 

Setesdal Regionråd 

 
Fagteamet  
besto av syv personer, herunder arkitekter og planleggere, som arbeidet på heltid under plansmia. 

Teamet hadde ansvar for gjennomføring av prosessen og produksjon av planforslaget.   

 

     
Studenter på befaring           Fra morgenmøte som ble holdt hver dag under plansmia 

 

      
Paul Murrain (til høyre) med studenter                                      Næringsdrivende følger med – Nye innspill tegnes inn i planen   

 

Fagteamets sammensetting og oppgaver: 

        
Arne Sødal: Leder av fagteamet, kontraktør for oppdraget 

Matthew Hardy (UK) Arkitekt, planlegger 

Paul Murrain (UK): Arkitekt, planlegger 

Terje Bratteli: 3-D ansvarlig assistert av Mihai Cazan 

Erling Okkenhaug: Informasjon, webside, dokumentasjon foto og video, mediakontakt, 

presentasjoner 

Audun Engh: Koordinator av offentlig deltakelse, publikumskontakt, registrering og oppsummering 

av innspill, tilbakemelding til fagteamet og styringsgruppe.  

Susan Parham (UK): Planlegger, ledelse og implementering av studentenes arbeid i prosjektet.  

 

Sentrale deltakerne fra Evje og Hornnes kommune: 
Bjørn Alfred Ropstad, ordfører (Krf) 

Bernt Audun Strømsli, leder for forvaltningsenheten 

Kari Røynlid, plan- og miljøleder 
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Styringsgruppa for plansmia 
Styringsgruppen møttes hver ettermiddag og fattet fortløpende vedtak om retningslinjer for arbeidet og 

hvilke løsninger som skulle prioriteres, basert på forslag fra fagteamet og lokale aktører, og med åpne 

konsultasjoner underveis. Dette innebar at prosessen fikk politisk forankring fortløpende og frem til 

det endelige resultatet. 

   

Styringsgruppa besto av lokale representanter for oppdragsgiverne og representanter fra de 

folkevalgte. Styringsgruppa tok løpende avgjørelser om foretrukne løsninger, basert på forslag fra 

fagteamet og lokale aktører, og med åpne konsultasjoner underveis. 

   

1. Ordfører Bjørn A Ropstad, Krf 

2. Varaordfører Nils Gjermund Østerhus, Sp 

Medlemmer i Plan og bygningsrådet: 
3. Leder Dreng Homme, Ap 

4. Line Vennesland, Ap 

5. Britt Ingrid Andersen, Sp 

6. John Olav Uleberg, BL 

7. Torunn Bjoraa, Krf 

8. Lars Reidar Vasland, H 

9. Colin A Morgan, Frp 

Grunneierrepresentanter: 
10. Monica Sæthre Bogerud 

11. Gerd Reidun Høiland 

  

Andre fagfolk møter  
Sentrale folk fra administrasjonen i kommunen deltok på dagtid i samarbeid med fagteamet og gav 

verdifulle innspill basert på spesialinnsikt og erfaring.  

  

Det var på forhånd avtalt møter mellom fagteamet og interessenter fra en rekke fagmiljøer og etater. 

 

Plansmia hadde også avtalte møter med, grunneiere, beboere og næringsdrivende.  
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Andre aktører eller besøkende: 
 

     
Besøk fra Aust-Agder Fylkeskommune                           Publikum og utbyggere kunne følge prosessen 

 

Åpent Hus! 
Hver dag under plansmia var det åpent hus for alle som ønsket å se hva som foregikk og komme med 

egne innspill. Det var alltid noen fra arrangørenes side som tok imot og hadde tid til personlige 

samtaler med dem som kom. Synspunkter og forslag ble notert og klebet opp på vegg og brakt videre 

til fagteamet og styringsgruppen. Mer enn 200 innbyggere fra kommunen benyttet denne anledningen 

til å påvirke prosessen. 

 

Barn fra lokal barnehage og elever fra videregående skole 

hadde i forkant av plansmia gjennomført prosjekter der de formulerte og illustrerte sine ønsker for et 

barne- og ungdomsvennlig  sentrum i fremtiden. Forslagene ble presentert av selv med tegninger, 

modell og powerpoint-presentasjon både for fagteam og styringsgruppe. 

   

     
Innspill fra Evje Barneskole                            Innspill fra Babuschka Barnehage   

        

  Foto: Erling Okkenhaug 

Innpill fra Ungdomsrådet 
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10. Folkemøter og innspill fra mange hold  

 
  

På det første folkemøtet mandag 18.1. deltok ca. 120 

personer, og nærmere 50 tok ordet i debatten med 

innspill og meningsytringer. Alle forslag og ønsker ble 

registrert. 

  

I løpet av plansmia ble det avtalt og gjennomført ca 25 

møter med ulike aktører fra offentlig, privat og frivillig 

sektor. Blant disse var Vegvesenet, Setesdal Bilruter, 

Aust-Agder Fylkeskommune, Evje og Honnes 

Museumslag, Destinasjon Setesdal, Evje og Hornnes 

Sparebank, Tryggheim bedehus, FAU ved Evje 

barneskole, Evje Handelsstandsforening, 

Ungdomsrådet, Bygdekvinnelaget, Dyrskuplassen, 

Norgesgruppen, Katterås Eiendom, Forsvaret, Mandal 

kommune, Husbanken, handelsstanden og grunneiere. 

 

En rekke aktører leverte også skriftlige innspill, noen 

med tegninger av egne forslag til tiltak. 

 

 

 

 

   

 

     
Det ble levert powerpoints bl.a. med idéer for stedskvaliteter og knytting til kulturhistoriske elementer. 

   

I løpet av plansmia var mer enn 200 enkeltpersoner innom plansmia for å få innblikk i prosessen og 

bidra med egne forslag.  

 

Alle innspill fra møter, brev og enkeltsamtaler ble registrert, sammenfattet og videreformidlet til 

fagteamet, kursdeltakere og kommunens representanter som deltok under plansmia.  

  

En liste over de viktigste innspillene ble på fagteamets morgenmøte siste dag 21.1. gjennomgått som 

en sjekkliste på at så mange som mulig av ønskene var imøtekommet, og flere korreksjoner ble gjort 

for å følge opp lokale ønsker. 
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Innholdet i innspillene: 
 
De mange hundre forslagene, kommentarene og synspunktene som fremkom spenner over et meget 

vidt spekter av temaer: Handel og annen næringsutvikling, trafikk, kvaliteter i nærmiljøet, byggeskikk, 

boligbygging, tilknytning til elven, rådhus, barn, myke trafikanter, RV 9 i tunell, bevaring eller riving 

av eldre bebyggelse, belysning, bibliotek, kulturhus, tilgjengelighet.  

 

I noen tilfeller gikk forslagene i motsatt retning, for eks. når det gjelder det omdiskuterte spørsmålet 

om lokalisering av bilparkering foran eller bak butikkene. Andre spørsmål var preget av sterk enighet, 

for eks. ønsket om bedre forhold for fotgjengere, attraktive møtesteder og grønne utearealer. 

 

Det vises til dokumentasjonen på www.plansmier.no for detaljerte lister over innspill og korte 

møtereferater. 

 

 

Det var møter i styringsgruppa alle fire dager plansmia varte 

 

 
Det ble avholdt fire møter i styringsgruppa, der det ble gitt informasjon om status i prosessen og tatt avgjørelser om veien 

videre. Foto: Erling Okkenhaug 

 
Styringsgruppa består av lokale representanter for oppdragsgiverne og representanter fra de 

folkevalgte. Styringsgruppa skal ta løpende avgjørelser om foretrukne løsninger, basert på forslag fra 

fagteamet og lokale aktører, og med åpne konsultasjoner underveis.   

 

Fagteamet har basert på innspillene og i samråd med styringsgruppen basert seg på bl.a. disse 

fem målsettingene som førende for utarbeidelsen av planen: 

 

1. Tilrettelegge for både næringsutvikling og flere sentrumsnære boliger. 

2. Knytte sentrum bedre til elven 

3. Et attraktivt og helhetlig tettstedsmiljø med trivelige utearealer og møtesteder 

4. Forsterke de beste stedskvalitetene som allerede finnes i Evje. 

5.  Bygge videre på de beste elementene av lokal byggeskikk. 

http://www.plansmier.no/
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Avsluttende folkemøte torsdag  21.1. kl.19 -21: 
 

Ca. 150 personer deltok under det avsluttende møtet på Furuly der resultatene fra plansmia ble 

presentert. Kommunens representanter med ordføreren i spissen ledet møtet. Fra fagteamet 

dokumenterte Erling Okkenhaug ukens aktiviteter i bilder, Audun Engh oppsummerte de 

ulike elementene av den deltakende prosessen og Arne Sødal presenterte den ferdige planen.  

 

Etter Sødals presentasjon gjennomgikk Audun Engh en liste over de viktigste ønskene fra 

lokalsamfunnet, slik de var kommet frem gjennom uken. Han ba om kommentarer fra Arne 

Sødal om hvordan de var tatt hensyn til, eller hvorfor noen enkeltforslag ikke kunne 

imøtekommes i den helhetlige planen. 

 

Ca. 20 personer tok ordet i debatten etter presentasjonen. 

 

Den skriftlige avstemningen om forslaget ga som resultat at 118 støttet planen som grunnlag 

for videre planlegging, mens 10 stemte imot. Av de 118 som støttet planen tilføyde 32 

kommentarer. Noen uttrykte støtte til planen, andre kom med alternative forslag for 

enkeltdeler av den.  Se vedlegg side 62. 

   

NRK, Setesdølen og Fædrelandsvennen presenterte reportasjer fra det avsluttende folkemøtet 

og prosessen generelt. Riksmedia dekket også hele plansmieuka, se vedlegg med presseklipp 

og kopier av presseoppslag og TV-dekning på www.plansmier.no. 

 

 

Idékonkurransen for utvikling av 

Evje sentrum 
  

Slik ble konkurransen presentert: 

   

”Har du gode ideer til hvordan Evje sentrum 

bør utformes? 
Vi har allerede fått masse innspill, men vi vil gjerne ha 

mange flere! For å få flest mulig innbyggere 

engasjerte, har Evje og Hornnes kommune satt opp en 

premie på 10 000 kroner for det beste forslaget. Alle 

kan delta, store og små!  Juryen vil være 

styringsgruppa for Plansmia og vinneren kåres og 

forslaget presenteres på siste folkemøte i Plansmieuka. 

Viktige kriterier: Identitet, framsynthet, realisme, 

gjennomførbarhet og spenstig tankegang! 

   

Ungdomsrådet ved Maria Thorsen vant prisen.  

Hun fikk premien for stort engasjement og 

kreativitet for å løse infrastruktur som er svært 

viktig for Evjes utvikling. Forslaget var kreativt 

og framtidsretta, men måtte legges bort pga 

veitekniske krav. Innspillet ga likevel fagteamet inspirasjon til å tenke nytt i sitt videre arbeid. 

 

http://www.plansmier.no/
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11. Innbyggernes preferanser for byggeskikk   

 
Det ble under plansmia laget en liten utstilling av forskjellige stedsmiljøer og de besøkende ble 

oppfordret til å merke av sine preferanser.  

  

Det ble vist 51 bilder. Utstillingen av eksemplene ble presentert under hele plansmia. 

  

Småskala landsbystil med tradisjonell byggeskikk fikk klart flest stemmer 

 

 

PREFERANSER PÅ BYGGESTIL: Foretrukne forbilder 

 

+9

- 0

17

   

31+8

- 1

  

24+5

- 0

 
 

 
PREFERANSER PÅ BYGGESTIL: Eksempler folk ikke mente passer for Evje sentrum 

 

 

22+0

- 8

  

42+0

- 7

  

25+0

- 4
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12. Kvalitetssikring: Er ønskene fra lokalsamfunnet ivaretatt? 

   
Etter arkitekt Arne Sødals presentasjon av planen på det avsluttende folkemøtet ble han 

utfordret til å kommentere en liste med ønsker og forslag som var fremkommet fra innbyggere 

og organisasjoner under plansmia. Flere hundre enkeltinnspill var sammenfattet i 

hovedtemaer, og Sødal ble bedt å kommentere om ønskene var ivaretatt, eventuelt hvorfor 

noen ønsker ikke kunne imøtekommes.. 

  

Etter folkemøtet er listen bearbeidet videre. Her er de viktigste ønskene for fremtidens Evje, 

og svarene på om de er ivaretatt. 

  

BOLIGER: 

Flere sentumsnære boliger. Leiligheter for eldre. Hybler- og ungdomsboliger. 

Det foreslås at en del større nybygg i sentrum får en kombinasjon av næring og boliger. Dette 

vil åpne for tilbud av andre typer boliger enn enebolig. Etterspørselen vil bestemme den 

nøyaktige fordelingen mellom ulike typer boliger. 

 

Ikke blokker i småhusområder!  

De foreslås nye boliger kun i småskala bebyggelse utenfor den avgrensede sentrumssonen, og 

med relativt små tomter også for eneboliger, slik at det blir gangavstand fra mange boliger til 

handel og andre tilbud i sentrum. 

 

Ikke la boligbygging hindre næringsutvikling i sentrum. 

Planen legger opp til kombinerte nærings- og boligbygg i sentrumssonen. Uten sentrale 

boliger blir sentrum ofte dødt utenom butikkenes åpningstider. Men det er også rikelige 

arealer for næringsutvikling. 

 

ELVA 

Gangsti langs elven og bedre forbindelse til elva fra sentrum og boligområder. 

Planen viser en gangsti og flere nye forbindelser. Med RV 9 som miljøgate blir det lettere å 

passere, bl.a. med fotgjengerfelt 

 

AKTVITETER OG KULTUR 

Det kom ønsker om bl.a. rådhus, kommunalt servicesenter, bibliotek og frivillig 

aktivitetssenter lokalisert til sentrum. Tilbud til barn ble også etterlyst. 

Planen foresår et nytt rådhus som kan romme ulike tilbud. Også andre av nybyggene kan 

inneholde virksomheter rettet mot offentligheten. Det foreslås et "Evje-huset" skal romme 

tilbud for barn, med lekeplass rundt. 

BYGGESKIKK 

Evje bør ha preg av landsby, ikke by. Det må sikres at dimensjonene blir passe. Vi kan ikke 

stole på utbyggerne. Nybygg bør være i tre og med saltak. 

Planen legger opp til fortetting, men fortsatt med et landsby- og småbypreg. Også større 

bygninger kan deles opp slik at skalaen opprettholdes. Slike krav til fremtidige 

utbyggingsprosjekter inngår i forslaget til reguleringsbestemmelser. Det foreslås nybygg i tre 

med saltak som hovedregel, men enkelte signalbygg kan få en annen utforming. Planen 

foreslår nytt rådhus inspirert av lokal byggeskikk. 

 

Bevaring av fine gamle bygninger. 

Det foreslås bevaring av eksisterende bebyggelse som hovedprinsipp. Evje-huset bør bevares 
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og tilbakeføres som et kulturhistorisk signalbygg, med offentlig bruk (aktiviteter for barn) 

 

Gjør noe med stygge hus - kle for eksempel betongfasader med trepanel 

Det vil være opp til eierne om de vil endre karakteren til eksisterende bygninger. Når 

utbygging skjer i henhold til planen og sentrum fremstår som her harmonisk og helhetlig med 

hovedsakelig trearkitektur kan dette inspirere også til oppgradering av eldre bygninger. I noen 

tilfeller foreslås det påbygging av eksisterende bebyggelse, og da vil de generelle 

bestemmelsene for byggeskikk gjelde.  

 

UTEPLASSER - MØTESTEDER  

Ta vare på intimiteten. Flere trygge lekeplasser. Mer grønt. Bedre belysning. Offentlige 

toaletter. Sitteplasser. Uteservering. Universell utforming - tilgjengelighet for alle. 

Profiler Evje med skulpturer og lignende. 

Det er i planen lagt vekt på å skape mer intimitet og gode møteplasser gjennom bedre 

plassering av parkeringen, slik at offentlige rom blir fotgjengervennlige og trygge. Sentrum 

får et helhetlig preg, noe som også vil bety en mer innbydende belysning, beplantning, 

sittegrupper og bedre forhold for uteservering. Evjes historie kan markeres med skulpturer / 

installasjoner inspirert av historiske elementer fra gruvedriften. Fotgjengervennlighet, 

parkeringsplasser for funksjonshemmede og andre tiltak vil virke inkluderende for alle 

brukergrupper. 

 

TRAFIKK 

Fartsdemping. Trygghet og fremkommelighet for gående og syklister. Sikker skolevei 

Planen legger opp til en utforming av hovedgaten som vil dempe farten på en naturlig måte. 

Det blir en mer urban utforming av gatene, med vekt på trygge forhold og fremkommelighet 

for alle. Gang- og sykkelvei fra nord og sør bindes sammen med en kyststi, samt gater med 

fortau på begge sider i sentrum, og på en side i boliggater. Sykling i sentrumsgatene trygges 

ved å innføre 30 km fartsgrense for alle kjørende. 

   

Ikke unødvendig biltrafikk i boligområder. 

Planen legger opp til et mer sammenhengende gatenettverk, med flere muligheter for å 

komme dit man ønsker. Det vil være mulig å vedta begrensninger for gjennomkjøring der 

dette fremstår som viktig, og fortsatt sikre fremkommelighet for gående og syklende. 

 

RV 9 må ikke være barriere mot elven. Legg den i tunnel. Flere av dem som passerer Evje bør 

stanse og benytte de lokale tilbudene. 

Planen foreslår ikke tunnel. Dette er et kostbart tiltak, og kan lett føre til at flere kjører raskt  

forbi istedenfor å stoppe for å handle eller benytte andre tilbud. Planen foreslår at RV 9 på 

strekningen gjennom Evje omdannes til en gate med redusert fart, fortau og fotgjengerfelt. 

Det blir parkering langs fortau på siden mot sentrum. Dermed vil det bli større oppfordring til 

å stoppe for alle som passerer Evje, samtidig som RV 9 ikke lenger sperrer kontakten til elven 

som attraksjon og friområde. 
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PARKERING 

Ikke gjør det så vanskelig å parkere at folk kjører forbi. Der er avgjørende å ha parkering rett 

foran butikkene. Flytt parkeringen bak butikkene slik at det blir et bedre miljø i sentrum 

Det er særlig viktig med god parkering nær dagligvarebutikkene. Viktig å ha nok 

parkeringsplasser nå behovet er størst, særlig under den store utfartstrafikken i helgene. 

La ikke parkeringen styre stedsutviklingen. 

Parkering for handelen i fremtiden var en av de største utfordringene under plansmia, med 

stor uenighet blant både beboere og næringsdrivende. Det fremgår av ønskene gjengitt over, 

som tildels er motstridende. Planen er basert på at god parkering er avgjørende for Evjes 

fremtid som handelssted for mange flere enn dem som bor der. Planen sikrer at det blir minst 

like mange parkeringsplasser i fremtiden, men plassert noe annerledes slik at man også 

oppnår bedre møteplasser og et mer helhetlig landsbymiljø med vekt også på gode forhold for 

forgjengere.. Det vil være gode parkeringstilbud nær dagligvarebutikkene, men plassert litt 

annerledes enn dag. Det er grunn til å regne med at de handlende raskt vil tilpasse seg disse 

justeringene. 

 

Bedre parkering for funksjonshemmede 

Det er tegnet inn parkeringsplasser dimensjonert for funksjonshemmede. 

 

Parkeringsplasser for handlende med tilhengere er viktig. 

Biler med tilhenger vil kunne parkere på en enkel måte langs RV 9. 

 

Mer underjordisk parkering. 

Det er lagt opp til underjordisk parkering for ansatte og beboere i forbindelse med nybygg. 

Det blir tilrettelagt for et fremtidig underjordisk parkeringsanlegg med heisadkomst til torget 

for opptil 80 biler under et evt. fremtidig rådhus.  

 

Pendler- og ansattes parkering må ikke fylle opp sentrum. 

Det foreslås et samarbeid med busselskapet slik at pendlere og andre kan parkere utenfor 

sentrum, med busstopp rett ved. 

 

HANDEL OG ANNEN NÆRING 

Det trengs gode tilbud for etablerere 

De nye næringsbyggene som foreslås vil romme lokaler til selskaper av ulik størrelse. Noen 

av boligene vil være egnet for å inkludere næringslokaler for eieren. 

 

Hotellkapasiteten må økes 

Planen legger opp til utvidelse av Dølen hotell, og evt. et nytt større hotell 

 

God varelevering til butikkene er viktig. 

Det er vist muligheter for effektiv og trygg varelevering, om mulig med gjennomkjøring 

fremfor snuing og rygging. 

 

Det må bli plass også for store butikker i sentrum. Det er viktig å bevare Evjes spesielle 

handelstilbud med mange mindre butikker. 

Planen viser at det også er mulig å innpasse store butikker innen bl.a. dagligvarehandel (mer 

enn 1000 kvm) i bebyggelsen, og likevel opprettholde et intimt landsbypreg der man unngår 

store ensformige fasader. Det vil også være rom for mange mindre butikkenheter. 
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13. Veien videre - den kommunale planprosessen  

 
Underveis i plansmia ble enkeltforslag og den helhetlige planen fortløpende godkjent av 

styringsgruppen under dens daglige møter. Her deltok medlemmene i Plan- og bygningsrådet, 

ordfører, varaordfører og to grunneierrepresentanter. Videre ble planen vedtatt på det avsluttende 

folkemøtet med overveldende flertall. Planen har derfor allerede solid forankring både i lokalpolitikk 

og lokalsamfunn. 

  

Det vil være avgjørende at plansmias forslag aktivt tas i bruk i all planlegging og prosjektutvikling 

som berører Evje sentrum. Næringsdrivende og investorer som viser interesse for å etablere seg på 

Evje bør på et tidligst mulig tidspunkt presenteres for planen og inviteres til å koordinere sine behov 

med planens prinsipper. Dette for å unngå at enkeltutbyggere på egen hånd starter en prosjektutvikling 

som vil være i konflikt med den helhetlige planen. 

  

Det bør utvikles en strategi og startes arbeid for markedsføring av Evje sentrum, der materialet fra 

plansmia og arbeidet med reguleringsplan blir benyttet. 

  

Det vil være behov for oppfølgingsmøter med viktige fremtidige samarbeidspartnere, som f.eks 

Statens Vegvesen for å gå igjennom videre fremdrift og få nødvendige avklaringer. 

  

Kommunens oppfølging vil starte umiddelbart etter plansmia, med bl.a. følgende kort- og 

langsiktige elementer 

  

- informasjon til kommunestyret  

- informasjon til grunneiere 

- utarbeiding av reguleringsplan i tråd med plansmievedtaket 

- behandling av reguleringsplan 

- iverksetting av tiltak. 

  

Faser 

Planen foreslår tre faser i Evjes utvikling, med 5, 10 og 20 års perspektiv. Illustrasjonene viser Evje 

om 20 år. Det bør lages en handlingsplan for de neste fem årene, med konkrete finansieringsforslag for 

de nærmeste årene. 

  

 

Finansiering: 

Kommunen vil søke midler fra Statens Vegvesen til fysiske tiltak i sentrum. De har tidligere bevilget 

200 000 kr. til slike tiltak, men har ikke brukt midler i påvente av reguleringsplanen. Det vil også bli 

søkt midler fra Fylkeskommunen og andre. 
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14. Kurs i gjennomføring av plansmier 
Parallelt med plansmia arrangerte organisasjonen  INTBAU Skandinavia et kurs i plansmier 

som prosess.  

INTBAU - International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism -  har 

avdelinger i mange land, herunder en skandinavisk avdeling som ledes fra Norge. INTBAU er i ferd 

med å utvikle et europeisk prosjekt for opplæring i deltakende planprosesser gjennom plansmier, 

"European Charrette Training Program". Kurset i Evje var et pilotprosjekt for dette programmet, 

som tas sikte på å knytte seg til femtidige plansmier (charretter) i flere europeiske land 

Kursdeltakere var ni studenter og fagfolk innen arkitektur, samfunnsgeografi og planlegging og med 

bakgrunn  fra syv land.. Kurset ble ledet av Dr. Susan Parham og Dr. Matthew Hardy som begge har 

bred erfaring fra plansmier og stedsutvikling i Storbritannia. Det ble arrangert flere forelesninger for 

deltakerne, og de var med på fagteamets morgenmøter der fremdriften i arbeidet ble diskutert og 

oppgaver fordelt. 

Dagen før plansmia arrangerte kommunen en befaring og busstur til både ulike deler av Evje og 

Hornnes, slik at deltakerne kunne bli kjent med kultur, landskap og byggeskikk. Man besøkte også 

Kristiansand som eksempel på en regional by med et velfungerende sentrum. 

Kursdeltakerne ble raskt trukket aktivt med i plansmiearbeidet, slik at skoleringen skjedde gjennom 

deltakelse i en konkret planleggingsprosess. I samråd med fagteamet løste studentene viktige 

deloppgaver og bidro til at planene kunne utvikles mer i detalj enn hva som ellers hadde vært mulig. 

I sine tilbakemeldinger om kurset har studentene lagt vekt på nytten av praktisk deltakelse kombinert 

med teoretisk undervisning. . 

INTBAU, Internasjonalt Nettverk for Tradisjonell Byggeskikk, Arkitektur og Urbanisme er et aktivt 

nettverk av individer og institusjoner som er opptatt av å skape menneskelige og harmoniske 

bygninger og steder med respekt for lokale tradisjoner. Mer på  www.intbau.org 

 

Kursdeltakere fra 7 land 

Det internasjonale kurset som følger plansmia hadde kursdeltakere fra syv land: Norge, Storbritannia, 

USA, Canada, Polen, Romania og Singapore. Her er korte presentasjoner på engelsk av de ni 

kursdeltakerne. Tre er studenter, seks er ferdigutdannede arkitekter og planleggere.  

   

      
Fra ekskursjoner og “bli-kjent-treff”  Foto: Erling Okkenhaug 

 
STUDENTENE: 

Kathryn Hay, Storbritannia. Arbeider som Projects Officer, Heritage Data Management, English Heritage, 

National Monuments Record. 

Chris Millar, Irland. Studerer "International Architectural Regeneration and Development Masters" ved Oxford 

Brookes College.    

Dustin Lee, USA. Stipendiat i byplanlegging  ved  the Prince’s Foundation, London.  

Ansatt ved Urban Design Associates in Pittsburgh, Pennsylvania.   

Kathleen Casanta, USA. Arkitekt og stipendiat ved the Prince’s Foundation, London.    

Harriet Wennberg, Canada. Arkitekt, ansatt hos INTBAU, London som Development Assistant. 

Mihai Cazan, Romania. Arkitekt i Sighisoara.  

Kristin Østerhus, Norge. Samfunnsgeografistudent ved universitetet i Oslo. 

Hui Ling Lim, Malaysia. Nå bosatt i Darmstadt Tyskland. Masterstudent i "International Cooperation and 

Urban Development". 

Thomasz Jelensky,  Polen. Assisterende professor ved Krakow teknologiske universitet. 

http://www.intbau.org/
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 15. Sjekkliste for gjennomføring av plansmier basert på Evje og 

Hornnes kommunes erfaringer. 

 
Denne nyttige sjekklisten er laget i etterkant av plansmia av de to hovedansvarlige for 

gjennomføringen fra administrasjonen i Evje og Hornnes kommune, Kari Røynlid og Bernt Audun 

Strømsli. Her ligger gode tips til arrangører. 

 

KRITISKE SUKSESSFAKTORER 
1. Politisk forankring 

Det er veldig viktig at politikerne vet hva en plansmie går ut på (med åpenhet og raske beslutninger og 

veivalg). Dette er en uvant situasjon for mange. De må få mye informasjon på forhånd slik at de vet 

hvilke konfliktområder de vil møte og hvilke veivalg de kan bli stilt overfor underveis. Det er viktig at 

de setter av tid under hele plansmia til å delta. 

 

2. Informasjon og krav til sentrale aktører 

Informasjon og innspill i forkant av plansmia er viktig, da vet man hvilke konflikter man vil møte og 

kan legge til rette for avklaring tidlig. 

Det er imidlertid minst like viktig at kritiske aktører/aktører som har konkrete prosjekter de ønsker å 

fremme i plansmia får beskjed om at det kan bli endringer i planene deres underveis. De må få beskjed 

om å være forberedt på å tenke alternativer og være med i plansmia for å jobbe aktivt og konstruktivt. 

De kan ikke stille i møter uforberedt, og må være villig til å bruke tid i plansmia for å finne løsninger. 

Dette gjelder spesielt store aktører med krav til volum og parkering osv. 

 

3. Deltakelse på morgenmøter med plansmieteamet 

Alle som deltok på disse møtene fikk ny kunnskap, ny forståelse for helheten i prosjektet og skjønte 

mer av hvordan plansmieteamet jobbet og tenkte. 

Jeg vil sterkt oppfordre til å ta styringsgruppa og kritiske aktører med på disse møtene som 

observatører!! 

 

4. Håndtering av resultatet (ny skisse med føringer) etter plansmia 

Etter at plansmia er over, oppstår det et vakuum før man får utarbeidet et planforslag. Dette 

tidsrommet kan skape mye usikkerhet i forhold til føringer som ligger i ny skisse kontra gjeldende 

reguleringsplan.  

Det er derfor veldig viktig at man før plansmia avholdes diskuterer hvordan man håndterer resultatet 

(skissa) overfor befolkningen og ikke minst overfor utbyggere som ønsker omkamper i etterkant av 

plansmia. Dette må både administrasjonen og politikerne ta stilling til og helst bli enige om på 

forhånd. 

 

 

SJEKKLISTE 

 

FORARBEID 

 Avgrens planområdet så mye som mulig, store planområder er vanskelig å håndtere 

 Forankre arbeidet godt politisk, gi jevnlig informasjon om hva du jobber med, konflikter og 

innspill som kommer inn 

 Opprett politisk styringsgruppe, tenk deg nøye om før du tar med andre interessegrupper inn i 

styringsgruppa 

 Opprett blogg eller side på kommunens hjemmeside der du legger ut all informasjon 

 Ha møter med interessegrupper for å få inntrykk av holdning og synspunkter 

 Inviter barnehager og skoler med i plansmia 

 Arranger workshop i forkant av plansmia med alle interessegruppene 
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 Beregn å bruke ca 4 mnd fra workshop til plansmia avholdes for å rekke alle forberedelser 

 Ta tak i konflikter og utfordringer umiddelbart 

 Legg til rette for ny kunnskap og informasjon. Det er uvant å jobbe i plansmie, man må være 

forberedt på endringer og nye tanker, forbered alle du møter på dette 

 Informer om at medvirkning ikke alltid betyr å få bestemme. Alle aktører må jobbe aktivt med 

innspill og resultatet skal speile summen av innspillene 

 Informer om at fagteamet har det travelt i løpet av plansmieuka og ikke alltid stiller fulltallig 

på enkeltmøter  

 Informer om at skissa arbeides med kontinuerlig, men at man selv må være til stede for å følge 

med 

 Fokuser på informasjon og åpenhet, lag arbeidsplan om hva du jobber med fram til plansmia 

og publiser denne 

 Lag en konkurranse 

 Tidligere politiske vedtak kan skape hodebry, klargjør på forhånd for alle involverte at det å 

gjennomføre en plansmie medfører at det oppstår en ny situasjon, som kan medføre at man 

endrer syn. 

 

 

PLANSMIA 

 Ha lokaler med stor møtesal til fellesmøter/folkemøter og minimum to møterom til møter med 

aktører, styringsgruppe og data. 

 Det er viktig at lokalet ligger i planområdet i forhold til befaringer og lignende 

 Sørg for teknisk utstyr: Fargekopi/skanner til A3, trådløst nettverk, tilgang på kommunens 

nettverk, prosjector, datautstyr, høytaleranlegg til folkemøter, penn/tusjer og papir, ruller med 

papir til å lime på bilder, møteplan, innspill osv. 

 Skriv ut kart over planområdet i A3 og A0 i 1:1000 og 1:2000, vanlig og orto-foto. 

 Sett opp detaljert møteplan på plakat slik at man kan klistre nye møter på med post-it lapper 

og alle kan se hva som skjer. 

 Sett av en time møtetid med sentrale, kritiske interessegrupper, ellers er en halv times møter 

rikelig. 

 Avtal møter med kritiske aktører første dag og be dem etter møtet delta aktivt videre med 

innspill og deltakelse slik at de ikke bare trekker seg tilbake. 

 Avtal disse møtene i god tid i forkant av plansmia 

 Sett av minst en time til morgenmøtene som holdes hver dag med hele plansmieteamet. Svært 

viktig at administrasjon og styringsgruppa også deltar på disse møtene, gjerne også kritiske 

akører som tilhørere, disse møtene er utrolig nyttige!!! 

 Ha kopi av politiske vedtak som har påvirkning på planen tilgjengelig 

 Sørg for at du har noen som tar i mot publikum 

 Det er svært nyttig å ha med en person som har ansvar for å skrive inn alle innspill og referat 

fra møter på pc. 

 Sørg for å ha en person som har ansvar for all matservering, kaffe/te osv. Ha rikelig med mat. 

Det er alltid populært med mat og drikke.  

 

 

ETTERARBEID 

 Fagteamet utarbeider forslag til områdeplan basert på skissa og føringer bestemt i plansmia. 

 Offentlig høring og politisk behandling av planforslaget 

 Jobbe med å skaffe midler til gjennomføring av tiltak 

 Jobbe videre med utbyggingsavtaler 

 Oppfølgingsmøter med Statens vegvesen og Forsvarsbygg 

 Få minst et tiltak gjennomført så raskt som mulig-synliggjøring. 
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16. Detaljert rapport fra medvirkningen under plansmia: Innspill under  

folkemøte og Åpent Hus. Møter med aktører.  
 
En vellykket plansmie er avhengig av at mange engasjerer seg. Det gjelder både private og offentlige 

aktører som direkte er involvert, og lokalbefolkningen som vil bli berørt. 

  

Den viktigste forskjellen fra konvensjonell toppstyrt planlegging er at man går et langt skritt videre fra 

de velkjente informasjonsmøtene, der folk får anledning til å mene noe, men stort sett er 

prisgitt forslag som utvikles av de profesjonelle aktørene. 

  

Plansmia derimot trekker et mangfold av aktører direkte inn i arbeidet med å lage planen. Folkemøtet 

ved oppstart gir innspill som fagfolkene kan legge inn i planen. Underveis er det flere runder med 

tilbakemeldinger slik at forslagene best mulig kan balansere de ulike interessene, fra bekymrede 

naboer til kostnadsbevisste investorer. 

  

I løpet av uken plansmia varer vil teamet ha en rekke avtalte møter med offentlige etater, 

private aktører og frivillige organisasjoner. I tilegg er det åpent hus, slik at alle interesserte kan komme 

til lokalet der teamet jobber og få en samtale med en av dem. Det sørges for at innspilllene noteres ned 

og kommer frem til dem som utarbeider planene og fatter vedtak underveis. 

  

Under Plansmia på Evje var ca 200 innbyggere innom Furuly og møtte arrangørene. Dette i tillegg til 

deltakerne på folkemøtene. I forhold til folketallet var den aktive deltakelsen derfor meget stor. 

  

Folk som oppsøkte plansmia var opptatt av en rekke viktige sider av en fremtidig utbygging: 

Vegsystemet, parkering, byggeskikk, bransjer som bør etablere seg og offentlige tilbud som 

helsetilbud, lekeplasser og buss.. Mange var opptatt av gode møteplasser mellom bygningene.. 

Flere ga uttrykk for at lokalt forankret trearkitektur bør velges når det bygges nytt og tettere.  

  

Mange av de besøkende skrev opp sine ønsker og kommentarer på lapper som ble hengt opp på 

veggen på plansmieverkstedet. 

 

 
Det ble hengt opp lapper med innspill og ønsker fra alle besøkende  
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Innspill fra publikum mandag 18.januar 

 
Fra grunneiere i sone 1: 

- Savner en representant i styringsgruppa. 

- De gikk gjennom referat som er sendt inn. (Presentert på Web). 

- Hovedutfordring – Ta vare på trafikken og parkeringsplassene for helgehandelen. 

- Stilte spørsmål med boliger i sentrum. 

- Gjennomkjøring gjennom sentrum. 

- Rundkjøring i nord og sør 

- Påpeker behov for parkering egnet for biler med tilhenger. 

- Ønsker regler som sikrer estetiske og pene nybygg. 

 

Katterås Eiendom AS 

- Ønsker kombinert nærings- og boligbygg over et område (tomter) på ca 6 mål. 

- Største ”butikkvolum” i bygget på 1400m2 

- 58 parkeringsplasser i front av bygget. 

- 40 – 50 parkeringsplasser i kjeller. 

- 33 leiligheter i ”over-etasjer”. 

- Ønsker leilighetsprosjekt på eiendom nord for Hotel Dølen – spesifikke planskisser ble 

levert. 

 

Vegvesen/Bilruta 

- Buss må ikke gå gjennom sentrum/hovedgaten. 

- Positive til pendlerparkering utenfor sentrum. 

- Buss-stopp i sentrum. 

- Ser med åpne øyne på kryssløsning. 

- Rundkjøring i nord. 

- Stor frihet på sentrumsgata. 

 

Norgesgruppen 

- Ønsker ikke parkering under bygg, men på gatenivå. 

- Påpeker behov for god varelevering. 

 

Andre 

- Grunneiere er skeptisk til 1000 nye beboere. Bør heller reservere areal til næring. 

- Økt fokus på trafikksikkerhet for barn og unge i området. 

- Sikkerhet for gående – oppstramming av veg og gangfelt. 

- Grønne lommer 

- Lekeplasser 

- Sterkt ønskelig at kommunen og sentraladministrasjonen kommer tilbake til sentrum. 

Viktig både for sentrum og administrasjonen. 

- Utvikling av sentrum med spesialforretninger og møteplasser. 

- Aksepter handelsnæringens krav om mobilitet og parkeringsplasser. 

- Forsvaret kan vurdere innsigelse mot nye boliger i Evje sentrum. Er i prinsippet mot nye 

boliger i Evje sentrum pga. ”rød” skøysme fra skytefelt. 

- Næringsdrivende er skeptiske til parkering  bak butikkene. 

- Grunneier vil prioritere handelssted fremfor boliger. 

- Sti (gang- og sykkelsti)  langs elvebredden, helt til Hornnes. 

- Plass til Kulturhus. 

- Et levende sentrum. 
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- Vi trenger ikke kjempestore bygg i sentrum. Heller små og fleksible. 

- Beholde byggestil med opprinnelige trehus. 

- Behold det store hvite huset med blå vinduer ved siden av Tip Top. 

- Handelsstanden påpeker særlig stort behov for parkeringsplasser fredag ettermiddag og 

lørdag formiddag. 

- Statuer 

- Kultur – Gi plass for kulturhus i sentrum en gang i fremtiden. Kjempeviktig!! 

- Sentrumskonserter 

- Uteservering på kveldstid i sentrum. 

- Gang- og sykkelveger inn til sentrum er dårlige. For eksempel den fra syd-Hornnes som 

ender i et kryss. Det finnes heller ingen gang- og sykkelsti over Otra. ”Look to 

Drammen” som har en fin gangbro over elva. – Folk i Krossen fortjener noe bedre. 

- Flytte endeparkering til bak bygg, inn i sidegater og inngang til matbutikker på baksiden. 

- Savner en liten sentrumsnær park med eventuelt lekeområde i tilknytning. 

- RV 9 i tunnel. 

- Kulturhus i sentrum skaper et levende sentrum. 

- Gang- og sykkelsti gjennom sentrum – adskilt fra biltrafikk med grøntområder, evt.  

En allè imellom. 

- Støyskjermer (evt. Gjennomsiktige) ved veikryss og mot gjennomgangstrafikken langs 

riksvegen. 

- Økt tilgjengelighet til elv og grøntområde fra sentrum. 

- Underganger ved Arendalskrysset og ved Verksmoen.  

- La oss få et levende sentrum hvor det vrimler av både  fotgjengere og biler. 

- Rydd i parkeringsplassene og gi rom for trygge rom for myke trafikanter. 

 

Innspill fra publikum tirsdag 19.januar 

- Parkering under butikker for handlende, ut og innkjøring må være mye bedre enn den 

som ligger under rutebilen. Vi må også ha noe parkering oppe, men det kan deles opp.  

- Miljøgate uten fartsdumper. 

- Finere belysning (flere innspill) 

- Legge til rette for et større hotell, evt. Utvidelse av Dølen. 

- Overetablering av enkelte bransjer er ikke sunt (Dagligvare). Det vil gjøre at det går 

utover allerede etablerte bedrifter. Utbygger må vise respekt for dette. Innfør 

etableringsstopp. (flere innspill) 

- Undergang ved Sparkrysset og krysset ved Lantz Auto. 

- Generelt mer belysning i hele sentrum og Evjemoen. 

- Flere (grønne) møteplasser. Utvikle sentrum for innbyggerne, ikke bare for helgehandel. 

- Rådhus/kulturhus i sentrum (flere innspill) 

- Profilere kommunen i midtrabattene, evt. Rundkjøring – mineraler med mer. 

- Tenke estetikk i forhold til identitet og utvikling av sentrum. 

- La for all del ikke det hele koke ned til et spørsmål om parkeringsplasser.  

- Meget betenkelig at Norgesgruppen får være med på møtet. Det er ikke store aktører i 

markedet som skal være med å legge føringer for hvor stort det skal bygges. 

 (flere innspill). 

- Det bør ikke bygges høyere enn 3 etasjer langs sentrumsgaten. Her bør kommunen være 

så sterk at de ikke lar seg styre av utbygger som kun tenker penger. 

- Ivareta estetikken og at vi har flotte mineraler og natur. Ved å skape en lekeplass som 

inneholder stein å klatre på, klatrestativ som gjenspeiler naturen (i naturmaterialer).  

Bord og sittegrupper. 

- Gi barna en trygg skolevei. 
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- Folk i sentrum ikke bare biler (flere innspill) 

- Evje sentrum bør ha preg av landsby, ikke by-sentrum. Bl.a. med mange små og 

 koselige butikker. 

- Parkering langs RV 9 vil føre til at flere oppholder seg lenger i sentrum. 

- RV9 bør legges i tunnel med parkering over (flere innspill). 

- Rimelig parkeringsavgift for å unngå unødig parkering i sentrum. Evt. Refusjon  i 

butikken. 

- Tomter bør settes av i periferien av sentrum for pendlerparkering. Sentrumsparkering bør 

prioriteres for handlende. 

- Uenig i forslag om mindre parkering foran butikkene. 

- Kjøpesenter (flere innspill) 

 

Innspill fra publikum onsdag 20.januar 
- Digital informasjonstavle i sentrum (felles oppslagsplass) 

- Egen plass for salgsboder, utlodning, vaffelsalg med mer. 

- Internett på gateplan. 

- Rådhus på dyrskuplass-tomta 

- Ingen store bygg i sentrum (flere innspill) 

- Infosenteret er et av de beste byggene på Evje. 

- Hvorfor kan ikke kommunen bli med på nybygget på ”Evje-tomta” og leie lokaler av 

utbyggerne? 

- Infosenteret/tømmerbygningen har ikke noe med Evjes byggeskikk å gjøre og bør fjernes 

– ikke flyttes. 

- Infosenteret bør flyttes til Flåt gruve (flere innspill) 

- Evje er avhengig av større aktører innen handel. Det bidrar til handel hos de eksisterende 

mindre butikkene på Evje. 

- Ikke bygg ned innfallsporten til sentrum. 

- Ingen store bygg i sone 2. 

- Evje trenger ingen høyhus – maks 2 etasjer. 
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Resultatet fra stemmegivningen om tilslutning til planen på folkemøtet 

21.01.10  
 

Totalt 128 stemmer: 

Ja, uten forbehold: 86 

Ja, med forbehold: 32 

Nei: 10 
 

Nedenfor kan du lese hva merknadene gikk ut på: 

 

1. La ikke storkjedene bestemme. 

2. Må ha mer tid. 

3. Ønsker ikke stort varehus. 

4. Tror en løsning med gang/sykkelsti på venstre side fra sør til nord  

    med alle av trær på begge sider er mulig. 

5. Det bør bli parkering under bakken i tillegg. 

6. Rådhus bør være på Evjemoen, servicekontor i sentrum. 

7. Burde ikke være bolig nedenfor rv 9, friareal + turistinfo 

8. Liker ikke miljøgate, tror trafikksikkerheten blir dårligere. 

9. Vil ikke ha høyt bygg i søndre innkjøring til Evje, for prangende med  

    4 etasjer og heller ikke arkader/søyler. 

10. Få bort infobygget, det bryter med lokal byggeskikk. 

11. Tryggere for barn, sykkelveg langs sentrumsgata. 

12. Bedre forslag fra Evje Utvikling om grøntområde i sentrum. 

13. Ikke buss-stopp i Arendalskrysset. 

14. Mangler sykkelsti gjennom gata, uteservering og lekeareal for barn. 

15. Det må legges mer vekt på parkering, næring og mindre på bolig.  

      Sentrum skal være en handlegate med god tilgjengelighet, ikke boligområde. 

16. Få kjøpesenter til Evje 

17. Må være plass til store forretningsbygg og parkeringsplasser. 

18. Ønsker det store varehuset ut av sentrum, gjerne til Dyrskueplasser  

      som gir gode parkeringsmuligheter. 

19. Underjordisk p-hus i sentrum bør vurderes. 

20. Fotgjengerundergang under Arendalsveien for å sikre skoleveien. 

21. Fennefossen må bevares og hoppbakkeanlegg må godtas for å få økt aktivitet i bygda. 

22. Sier ja på betingelse at vi har ei levende elv – bevar Fennefossen. 

23. Opptatt av at gang- og sykkelveg i sentrum blir forsvarlig. 

24. Ta vare på parkeringsplasser foran Sentrumsbygget, flere lekeplasser/skateboard. 

25. Ser at barn og unges behov ikke har kommet tydelig fram. 

26. Skråparkering foran flere butikker, bevare parkering foran Sentrumsbygget,  

      ikke bevare Evjehuset, utnytte sentrumsområdet mer. 

27. Underjordisk parkering, flat gate som i Vennesla (ikke kantstein) 

28. Bygget ved Prix/Wettre bør snus 90 grader. 

29. Utrolig viktig at det lages sikker skoleveg langs sentrum for elever fra Krossen 

      og undergang ved Arendalskrysset. 

30. Parkering under jorda med innkjørsel fra hovedveien under park/rådhus. 

31. Jeg mener at store varehus og andre større virksomheter kan reguleres  

      til andre arealer i kommunen. 

32. Vi bør ha tunnel. 

 

Disse merknadene tas med videre i arbeidet.  
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17. Presseomtale 
Alle presseklipp kan leses i sin helhet på www.plansmier.no  

 

     
Setesdølen 21.08.2009                                                  Avisoppslag etter folkemøtet mandag 

 

  
Ordfører Bjørn Alfred Ropstad i Evje og Hornnes kommune blir intervjuet av NRK Sørlandet under plansmia 

Foto: Erling Okkenhaug 

  

  Setesdølen 8.januar 

 

http://www.plansmier.no/
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Oppslag i forkant av plansmia. Intervju med en av utbyggerne av kjøpesenteret  Setesdølen 15.januar  2010 

 

 

 

 
Fædrelandsvennen 15.januar  2010 
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Fædrelandsvennen 18.januar 2010 
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Aftenposten Innsikt: 25.januar 2010 

 

 

 
Morgenbladet: 25.januar 2010 – 4 siders oppslag 

 



 68 

 

18. Lenker til aktører og supplerende informasjon 
 

Lokalt - Regionalt: 
  
Evje og Hornnes kommune : www.e-h.kommune.no  

Se kommunens planprogram  

 

Blogg om Evje sentrum:  www.evjesentrum.blogspot.com  

 

Husbanken Region Sør: www.husbanken.no  

 

Aust-Agder Fylkeskommune:  www.austagderfk.no/  

 

Lokalaviser:   www.setesdolen.no   www.fvn.no  

 

Setesdal Regionalråd  http://www.setesdal.no  

 

Nasjonalt 
  
Plansmier                     Allgrønn                        Naboskap 

www.plansmier.org      www.omgivelser.no       www.naboskap.no  

 

Arkitekt Arne Sødal 

www.sodalarkitekter.no 

 

Regjeringens nettportal for stedsutvikling   www.stedsutvikling.no    
 

Nettportal for bærekraftig utviklingsarbeid i distriktene:  www.distriktssenteret.no 

 

 

Internasjonalt: 
  
CEU – Council for European Urbanism 

HTUwww.ceunet.orgUTH  

 

Academy of Urbanism (UK) 

HUhttp://www.academyofurbanism.org.uk/ UH  

 

CNU – Congress for the New Urbanism (USA) 

HTUwww.cnu.orgUTH  

 

Duany Plater – Zyberk arkitekter og byplanleggere (USA) 

HTUhttp://www.dpz.com/services_charrettes_public.htmUTH 

  

The Prince’s Foundation for the Buildt Environment (UK) 

HTUhttp://www.princes-foundation.org/index.php?id=33UTH 

 

INTBAU – International network for Traditional Building, Architecture and Urbanism 

www.intbau.org  

 

http://www.e-h.kommune.no/
http://www.evjesentrum.blogspot.com/
http://www.husbanken.no/
http://www.austagderfk.no/
http://www.setesdolen.no/
http://www.fvn.no/
http://www.setesdal.no/
http://www.plansmier.org/
http://www.omgivelser.no/
http://www.naboskap.no/
http://www.sodalarkitekter.no/
http://www.stedsutvikling.no/
http://www.distriktssenteret.no/
http://www.ceunet.org/
http://www.academyofurbanism.org.uk/
http://www.cnu.org/
http://www.dpz.com/services_charrettes_public.htm
http://www.princes-foundation.org/index.php?id=33
http://www.intbau.org/
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C: VEDLEGG 
 

Vedlegg 1 – Informasjonsavis om plansmia 
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 Vedlegg 3.   

 

Hva er en plansmie? 

 
Plansmier er en arbeidsmåte for lokal planlegging av stedsutvikling.  

 
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. 

Plansmier er et konkret svar på de siste års kritikk mot en stedsutvikling der utbyggere har fått for stor 

makt, og de folkevalgte føler seg bundet av private planer og uformell kontakt mellom utbyggere og 

kommuneadministrasjonen. 

 

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. 

  

Det er ikke minst i USA og England at man de siste årene har laget planer for byutvikling på denne 

måten, men det er også arrangert plansmier i Norge, Sverige og andre land. 

Metoden kalles "charrette" i USA, der den er mye brukt i satsinger for å skape bærekraftige tettsteder 

med ulike typer tilbud fremfor utflytende eneboligfelt og næringsparker. I Storbritannia kalles 

prosessen ”Enquiry by Design”, og den anbefales av regjeringen for å sikre en både rask og 

demokratisk planlegging.  

En plansmie er noe langt mer enn en idédugnad eller et informasjonsmøte. Det er en forpliktende 

prosess med et klart mål: I løpet av en ukelang workshop skal det lages ferdig en plan for et fremtidig 

byområde. Både fagfolk, utbyggere, offentlige etater, frivillige organisasjoner, beboere, 

næringsdrivende og andre interesserte borgere inviteres til å delta i prosessen.  

  

Byggeklosser i en plansmie    
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. 

  

Planen vil omfatte utforming av gater, veier, offentlige møtesteder og grøntområder. Man viser 

trafikkløsninger og plassering av funksjoner som bolig, næring, kultur og lek. 

Planen angir hva som bør bevares av eldre bebyggelse, hvor ny bebyggelse kan plasseres, hvilke 

høyder og dimensjoner den bør ha, og hvilke funksjoner som prioriteres i de enkelte delområdene. 

 

Planen kan også suppleres med generelle retningslinjer for utforming av bebyggelsen, som 

materialbruk, evt. tilpasning til eldre nabobebyggelse og arkitektonisk karakter.. 

Selve designarbeidet gjøres av et team med kompetente fagfolk; arkitekter, planleggere og 

landskapsarkitekter. Disse bør være mest mulig uavhengige av aktørene i prosjektet. Samtidig må de 

være villige til å lytte til alle parter og finne seg i å bli tittet over skulderen mens de arbeider. 

Fagfolkene skal forene aktørenes ønsker med profesjonelle kvalitetskrav.  

Ofte nedsettes det også en styringsgruppe, med deltakere fra både designteamet og arrangørene. 

Styringsgruppen møtes daglig og tar stilling til spørsmål som gjelder organisering, fremdrift og 

prioriteringer underveis. Styringsgruppen kan supplere, men ikke erstatte den brede deltakelsen 

gjennom folkemøter og ”åpent hus” i designverkstedet på dagtid. 
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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. 

  

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. 

  

Forberedelser til en plansmie: 
  

Arrangørenes oppgave er bl.a.  
å sørge for at: 

- alle aktører inviteres og informeres, gjerne gjennom en egen informasjonsavis som sendes til alle i 

nærområdet. 

- all viktig informasjon foreligger, som kart, gjeldende vedtak, oversikt over stedets historie og 

eiendomsforhold. 

- viktige eksperter blir innkalt for å uttale seg; f. eks. offentlige myndigheter og eiendomsmeglere,  

- man har egnede lokaler til både designarbeid og møter, og et fagteam med erfaring og villighet til å 

lytte og lære av ikke-fagfolk. 

- alle interesserte gis mulighet til å oppsøke plansmia i løpet av dagen og få fremmet sine synspunkter 

overfor fagteamet i personlig møte. 

  

Deltakerne bør: 

- sette av tid så de kan være med i tilstrekkelig grad. Det kan i tillegg de åpne folkemøtene på 

kveldstid også omfatte egne møter med fagteamet på dagtid.  

- fremskaffe informasjon og materiale som kan underbygge egne forslag og ønsker. 

- stille til plansmia med et åpent sinn, villighet til å lytte til andres meninger og rom for å inngå 

kompromisser slik at enighet kan oppnås. Alle må være innstilt på å ta og gi. 
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Vedlegg 4:  Andre plansmier i 2009 

  
Mars 2009: Brokelandsheia, Gjerstad Kommune: ”Underveis til en by” 

     
 
Brokelandsheia i Gjerstad Kommune er et nyere tettsted som er grodd opp langs E-18 mellom 

Kragerø og Risør. Brokelandsheia har siden etableringen hatt en positiv utvikling med årlige 

nybyggprosjekter og et stadig mer variert tilbud, inkludert boliger.  

 

Kommunen og de næringsdrivende har sett at fortsatt vekst og utvikling krever god planlegging for å 

sikre et levende og mangfoldig stedsmiljø. Man har ønsket å følge nye tendenser i stedsutviklings-

debatten med økt bevissthet om betydningen av stedskvaliteter og vekt på en bred lokal deltakelse før 

avgjørelser tas.  

   

Rapport og dokumentasjon på  www.plansmier.no  
 
Sept. 2009: Årnes sentrum, Åfjord Kommune: ”Landsbyen mellom elvene” 
 

     
 

På Fosenhalvøya nord for Trondheim i Åfjord kommune ligger tettstedet Årnes med noen helt 

spesielle naturgitte forutsetninger. Som en tange ved fjorden mellom to elver finner vi dette 

kommunesentrum som man nå ønsker å utvikle til et særpreget og intimt småbysamfunn.    

 

Store muligheter 

Et større bussverksted skal flyttes og man har derfor en enestående tomt med alle muligheter til å 

utvikle en landlig urban kvalitet og la dette spille med og forsterke eksisterende bebyggelse. Det vil 

være avgjørende at plansmias forslag aktivt tas i bruk i all planlegging og prosjektutvikling som 

berører Årnes sentrum.  

 

Rapport og dokumentasjon på  www.plansmier.no  

http://www.plansmier.no/
http://www.plansmier.no/
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Vedlegg 5: 

”Hundremeterbyen, et innspill i stedsutviklingsdebatten” 

 
”Hundremeterbyen” – det etterspurte alternativet i stedsutviklingsdebatten  
Må arkitektur være nyskapende og kontrasterende? Er man nødt til å finne opp kruttet hver eneste 

gang man skal bygge noe nytt? I mange sammenhenger kreves det at man opprettholder variasjon, 

skala og format. Særlig i enestående og egenartede bygningsmiljøer må man bestemme seg for hva 

som skal være en visuell fellesnevner. Innenfor bestemte rammer kan man gi frihet til å presse noen 

grenser dersom man opprettholder den harmoni stedet har fra før.  

    

”Hundremeterbyen” – en vesentlig løsning i et klimaperspektiv.  

Norge har for mange byggefelt og drabantbyer uten noen kjerne som inviterer til fellesskap. Vi 

foreslår å utvikle en modell for små, tette landsbyer. De legges der det er behov for et torg med sosiale 

tilbud og aktiviteter, og i gangavstand fra boligene for å unngå unødig bilbruk. 

 

Idégrunnlag: Å skape steder som passer for mennesker 

I debatten om moderne eller tradisjonell arkitektur drukner ofte engasjementet for stedet. Man er 

opptatt av arkitektur som objekt og ikke som del av en sammenheng. Arkitektur blir ofte sett på som et 

virkemiddel for enkeltmenneskers "dristige" ego, i konflikt med det som burde være vanlige folks 

interesser. Det er behov for noen samlende prinsipper som hever seg over drømmene ved tegnebrettet. 

Lenge før det utlyses noen arkitektkonkurranse eller vedtas bygging, må det foregå en lokal, 

demokratisk prosess der vesentlige formingsprinsipper bli drøftet. Dette for å unngå de konflikter som 

ofte oppstår i slike byggesaker, og dessuten for å beskytte byens eller stedets beboere mot 

planleggingsmessige og arkitektoniske feil der hverken kommune eller omgivelser oppfatter 

konsekvensene før det er for sent.  

 

   
Winsents film produserer dokumentarfilm om plansmier  Foto: Erling Okkenhaug 
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Vedlegg 6.  

Noen prinsipper som ligger til grunn for god stedsutvikling: 

Stedet  

Formingsprinsippene må respektere og forholde seg til stedets karakter og ta hensyn til historie, 

geologi, transportveier, landskap og naturlige omgivelser. Prinsippene skal styrke egenart og følelse 

av tilhørighet og hindre sjelløse og opplevelsesfattige prosjekter.  

Stedets ulike ordener  

Man nærmer seg stedet ved å registrere dets hovedkarakter gjennom et system som fanger opp og 

tydeliggjør dets landlige karakter, evt. dets muligheter som fortettet sted – og den større byens ulike 

ordner og struktur av bygningstyper, gater og veier, som gir det større bybildet et lesbart ansikt. Dette 

vil styrke forståelse for stedenes ulike betingelser, begrensninger og muligheter – og i byene de ulike 

bydelers og enkeltbygningers relative betydning. Det gjør det lettere å lese og forstå stedet, og derved 

å etablere tilhørighet. 

Varighet  
Planer bør regulere gater og bygninger på en slik måte at de kan betjene mange ulike funksjoner i sin 

levetid. Det bør styrke formingsløsninger som har vist seg å være tilpasningsdyktige og har tålt 

forandringer. Det bør hindre kompliserte bygninger som er utformet for spesialiserte, kortsiktige 

funksjoner. 

Det offentlige rom  

Arbeide for en bredere forståelse for at kvaliteten på offentlige områder bestemmes av skilt- og 

designprogram, gatemøbler, armaturer, lysstolper og belysning er like viktig som utformingen av 

private rom, som følgelig må behandles som en del av et samstemt hele. Styrk harmoniske og lesbare 

offentlige områder. Begrens forstyrrende uorden og rot.  

Fremkommelighet  

En byform hvor bygninger og hus er tilgjengelige og lesbare via et vidt forgrenet, samordnet gatenett, 

styrker tilgjengelighet og spredning av trafikken, øker effektiviteten og følelsen av fellesskap.  

Verdiskapning  

Gode formingsprinsipper skaper varige ekstraverdier; økonomiske, sosiale og miljømessige aktiva 

styrker langsiktige investeringer i bygninger, bygdesentra og byer og skjermer dem mot enkeltbygg 

og stedsutvikling som kan bli en belastning for fremtidige generasjoner. 

 

 

 

 

 
 

 

 


