
Forarbeid til Plansmie –  
 

Referat fra Workshop 26.01.09 
 
Gr. 1:  
Svein Brattekleiv (sekretær), Knut Hagelia (leder), Hans Lunden, Ragna Lunden, Jon Olav 
Gryting, Anders Halvard Øya, Kai Ove Sandåker, Kjell Trygve Grunnsvoll, Elisabeth 
Aspesæter, Åsne Haugen, Ragnhild Løvdal Kveim, Sveinung Haugstøyl, Jørgen Aasbø, Svein 
Røed.  
 
Nedenfor er referert svar på spørsmåla som var sendt ut på forhånd. 

 
1. Hva er fordelene/ulempene med: 

 mange små torg/møteplasser med forskjellige funksjoner kontra ett litt større 
torg/møteplass med flere forskjellige funksjoner integrert.? 

Torg defineres som møteplass. 
Gata er lang og denne trenger møteplasser/sitteplasser 
Små møteplasser/torg blir intime og attraktive 
Må være flere nøytrale møteplasser uten tilknytning til kafeer. Dette skaper liv og 
røre. 
Kan være behov for en stor møteplass, men ha mange små i tillegg. 
Kan stenge innkjørsla ved Lyngrillen, kan da ha møteplass mellom Bo-bit og 
Lyngrillen og foran gamle Sparbutikken. (Noe uenighet i gruppa om stenging av 
innkjørsle).Ny innkjørsle kan legges til området ved eksiterende skysstasjon. 
 

 fortetting av eksisterende område  
Må få aktivitet i den gamle Sparbutikken, og videre utbygging sørover mot sentrum 
sør. 
Vikingbygget må erstattes med noe mer aktuelt. 
Må styre utbygging til rundt Europris, og få en kundeskaper i dette området. 
Kryssløsning i området Cinderella, Bo-bit og Eurospar er ikke bra nok. 
Bør fortette området rundt sør for Europris. 
Det er ikke noe problem ved fortetting at innsyn fra riksvei og E18 hindres. 
Kan stenge innkjørsla til Lyngrillen og sette et bygg her. Dette vil skape et fint tun. 
 
 



 videre utbygging i sørlig, nordlig og vestlig retning – her med tanke på handel, 
service og næring? 

Området fra Bjordammen og sørover må bli serviceområdet. 
Må bli en trivelig gangadkomst fra togstasjonen til sentrumsområdet. 
Møbel- og interiørbutikk nord på området. 
Må ha klart skille mellom industri og service. 
Det må jobbes med å få til en kundeskaper plassert nord på sentrumsområdet. 
Bør ha en større attraksjon for unger – noe som gjør det attraktivt for familier å 
stoppe, spesielt om sommeren. 
Fortetting av området må prioriteres framfor utvidelse av sentrumsområdet. 
  
 

 kun tilrettelegging for næringsutbygging kontra tilrettelegging for næring og bolig i 
blanding? 

Næring og bolig sammen gjør et levende sentrum også etter stengetid. 
 

 innsnevring av internvei kontra å opprettholde eksisterende bredde? 
Gata må ikke snevres mer inn da denne er trang nok. 
Bør anlegge møteplasser langs veien. Kan lage grønne lunger og sittegrupper langs 
veien. 
Det er noen plasser for stor høydeforskjell mellom vei og fortau. 
Mht. vintervedlikehold bør det ikke lages for  mange hindringer. 
 
 

 utbygging av et stort antall P-plasser på ei asfaltflate kontra P i fjell, P-hus eller P 
under næringsbygg? 

Parkeringsplass under næringsbygg gir mer plass til fortetting. 
Fjellhall kan bygges i forb. ny togstasjon 
Det bør foreløpig bygges parkeringsplasser på asfalterte flater i friluft.  
 
 
2. Noen mener tilgjengelighet må komme foran trivsel, men må det nødvendigvis 
være noen motsetning her?  Hvordan kan vi kombinere trivsel og tilgjengelighet? 
Bør bygges flere sitteplasser, sette ut flere søppeldunker m.m. Kan legge forholda 
mer til rette med trivselsfremmende tiltak.  



 
 
3. Nevn minst tre konkrete ting som er mulig å gjennomføre innen en fem-års-
periode, for å videreutvikle eksisterende sentrumsområde på Brokelandsheia til det 
bedre? 

1. Vinmonopol – vil trekke mye folk fra E18 og nærområdene 
2. Erstatte aktiviteten på Viking med noe som passer bedre inn i omgivelsene, og bedre 

bygningsutformingen på dette bygget.  
3. Fortette området med næringbygg/forretninger mellom Sparbutikken  og Eurospar 
4. Fylle de tomme næringslokalene med aktiviteter. Det må ikke stå tomme 

næringslokaler. 

 
4. Scenarier/Løsningsforslag for videre utbygging i området rundt et 

framtidig stasjonsområde: 
1. NTNU-studentene, Thomas Brattheim og Eivind Randen sitt forslag. (Se vedlegg). 
Løsningsforslaget s. 41 (skisse for arealbruk og prosessen videre…) ble gjennomgått og det 
var stor enighet om de fleste av forslagene. Det var ikke full enighet om å redusere bruken av 
motorisert transport i sentrum. 
Det bør benyttes tre framfor stål og betong som byggematerialer. 
 
 
2. ”Hundremeterbyen”rundt en framtidig jernbanestasjon. 

 Tett boligutbygging, evt. med næring i 1.etg., tilpasset kollektivtransport.  Grønne 
energiløsninger.  Stedet skal invitere til fellesskap. (Se vedlegg). 

Gruppa støtter forslaget til arealutnyttelse. 
Jernbanen kan gjerne senkes med 5 meter under stasjonsområdet. Dette vil også gi mindre 
inngrep i terrenget i Holte-grenda. 
Må avklares hvor jernbanen kommer før det bygges 100-meters by. 
Næring og bolig er ok i omr. S4. Dette kan være et boligområde for pendlere. 
Bør etableres et næringsbygg (kommunalt og privat) med nettbaserte aktiviteter som 
netthandel og anna servicevirksomhet. 
 
 
3. Tilrettelegging for offentlige virksomheter og statsetater, evt. et storkommunesenter. 
Posten bør beholdes på Brokelandsheia, og det må arbeides med gode tilbud for å beholde 
denne virksomheten på Brokelandsheia. Det er sterk konkurranse fra nabokommunene. 
Bør etableres et beredskapsbygg (vei, ambulanse/lege, politi, brann) med 24t. opningstid  pga. 
nærhet til E18 og sentral beliggenhet i forhold til omgivelsene/regionen. 
 
 
 
4. Forslag som evt. kommer opp i gruppa. 
Felles lagerbygg for hele området med mulighet for leie av lagerplass. 
 
 
(Det ene scenariet trenger ikke nødvendigvis å utelukke det andre.  Kanskje kan man trekke ut 
elementer fra et scenarie og bruke i et annet?) 



 
 Finn poitive og negative sider ved disse scenariene.  Hvilke konsekvenser kan 

de forskjellige scenariene føre med seg? 

 
 
5. Hvilke visjoner og drømmer har du for Brokelandsheias framtid? 
 
• Jernbanen kommer til å bli bygd i løpet av 20 – 30 år med vei videre mot Gryting for 

videre utbygging. Kan ikke bruke jernbanestasjonen som trekkplaster for nyetableringer. 
Jernbanen blir ev. en bonus. 

• Må fortette Brokelandsheia for å gjøre denne mer interessant. 
• Brokelandsheia må bli en plass som alle innbyggere i kommunen ønsker å komme til  for 

å handle og få en god opplevelse. 
• Må ha lett tilgjengelig skog med løypenett. Dette er viktig for veifarende. Det bør bygges 

et stinett som er tilgjengelig ved Nybøtjenn med mulighet for en liten rundløype. 
Bør være mulig å få til en skiløype om vinteren. 

 
 
 
Gjerstad 28.01.09 
Svein B. 
ref. 
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