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bli med å utvikle 
framtidas Årnes 
med dine innspill
7.-10. september 2009



Dag 1 - ManDag 7. septeMber -09
09.00 – 17.00:  Fagteamet som skal jobbe heltid etableres.  

Befaringer.
  Gjennomgang av foreliggende materiale og planer. 

Møter med lokale aktører.
 Forberedelse til åpent kveldsmøte.
18.00 – 19.00: Første møte i Styringsgruppen.
*19.00 – 21.00:  Offentlig møte med presentasjon av prosjektets 

målsettinger og foreløpige ideer. Åpen debatt med 
forslag fra publikum.

Dag 2 - tirsDag 8. septeMber -09
*09.00 – 17.00:  Åpent hus for publikum hele dagen. Fagteamet 

starter arbeidet med å systematisere og evaluere 
foreliggende forslag og innspill fra folkemøtet. 
Befaringer. Møter med lokale ressurspersoner fra 
kommunal administrasjon, folkevalgte,  
grunneiere, næringsliv, foreninger med flere. 

18.00 – 20.00:  Møte i styringsgruppen med prioriteringer av 
løsninger.

Skal vi ha park? 
Hvordan skal den være? 
Lekestativer og fontener?

Program for plansmia
(For publikum merket med *) Ønsker du en 

tradisjonell byggestil 
eller noe mer moderne i 

stål og glass?

Parkering? Hva med 
en p-kjeller? Sats på boliger i 
stedet for biler! Lag hygge-

lige busstopp!



Dag 3 - OnsDag 9. septeMber -09
*09.00 – 17.00:  Åpent hus for publikum hele dagen.  

Fagteamet tegner ut første forslag til plan.  
Møter med aktører.

17.00 – 19.00:  Møte i styringsgruppen for evaluering, justering 
og godkjenning av første forslag. Styringsgruppen 
inviterer også andre ressurspersoner og aktører 
som har kommet med forslag til å delta i  
debatten, før styringsgruppen konkluderer.

Dag 4 - tOrsDag 10. septeMber -09
09.00 – 17.00:  Fagteamet fullfører planen, beskrivelsen og  

powerpointpresentasjon.
  Nødvendige konsultasjoner vedrørende uavklarte 

forhold. Evt. møter med pressen. 
 Ellers begrenset offentlig deltakelse.
17.00 – 18.30:  Møte i styringsgruppen med vedtak av endelig 

plan og forberedelse til kveldsmøtet.
*19.00 – 21.00:  Offentlig møte med presentasjon av planen og 

debatt. Forsamlingen inviteres til å stemme om de 
støtter planen.

(Endringer i programmet kan forekomme.)

For mer informasjon om plansmia og utdypende informasjon – se den 

nasjonale nettsiden www.plansmier.org 

Program for plansmia
(For publikum merket med *)



Hva er en plansmie?
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
… åpent for alle gjennom hele perioden
… planutvalget er med på hele prosessen
… grunnlag for videre utvikling (reguleringsplan)

Fra Holmenkollen kapell til stedsutvikling i Åfjord
Faglig leder for plansmia, siv.ark. Arne Sødal 
(bildet) er kanskje mest kjent for å ha stått bak 
gjenoppbyggingen av Holmenkollen kapell etter 
brannen i 1992.
Arne Sødal er spesialist på urbanisme og har i 
hele karrieren arbeidet med stedsutvikling som 

hovedinteresse. Sødal mener at folk flest har god peiling på hva 
som er et godt sted og ivrer for at fageliten i større grad må ta 
befolkningen med på råd når steder og byer skal utvikles. 

Landsbyen mellom elvene
Sødal har tegnet Årnes som LANDSBY i år 2029. Plantegningene 
og skissene viser potensialet for sentrum i kommunen vår. Disse 
tegningene skal være et utgangspunkt for at vi, gjennom innspill, 
tilslutt skal komme frem til en fremtidig planløsning for Årnes alle 
kan være tjent med. 

–  s a m m e n  u t v i k l e r  v i  Å r n e s

Plansmie: Alle som 
har konstruktive meninger om hvordan 

vår fremtidige LANDSBY skal utvikles de 
neste 5, 10, 15 til 20 årene ønskes velkom-

men til å delta med meninger og innspill 
i plansmia.

Plansmie på 
Fosen Fjordhotell 
7.–10. september 2009



Viktige momenter for plansmia
1. Fortetting – sammenheng, intimitet og bedre plassutnyttelse
2.  Trafikkmønster/kjøremønster – sikkerhet, sammenheng, et 

forståelig trafikkbilde og funksjonelle kryssløsninger/innfartsårer
3.  Møteplasser – et levende sentrum, trivsel, aktivitet og  

sosialisering
4.  Grønnstruktur/grønne lunger – trivsel, miljø og estetikk
5.  Universell utforming – tilpasning for alle, uavhengig av alder, 

kjønn og funksjonsevne. Sammenhengende gangareal
6.   Strategiske plasseringer – riktig plassering av forskjellig typer 

etableringer. Bolyst kombinert med næringsvirksomhet.
7.  Estetikk og byggeskikk – gode retningslinjer, identitet, særpreg 

og urbanisme.
8. Parkering – riktig plassering og riktig antall



spesielle deltakere
I de fire dagene plansmia varer vil vi invitere en bredt sammensatt 
gruppe av fagfolk og andre interesserte som kan bidra til et vel-
lykket resultat. Dette kan være offentlige etater som for eksempel 
jobber med vei,- og arealplanlegging. Tilgjengelige ressurser  
trekkes inn i planleggingen og beslutningsprosessen kortes ned.

Videre vil vi invitere skoler, barnehager og interesseorganisasjoner 
til å delta med innspill. De øvrige kommunene i «Kysten er klar» 
inviteres for å se og lære hvordan vi jobber 
med plansmia.

I løpet av perioden plansmia varer 
vil arkitekter (tegning, landskap 
og 3D) delta. Det vil i samme 
periode bli arrangert kurs/ut-
danning for arkitektstudenter 
ledet av internasjonale kurs-
holdere. Disse studentene 
vil delta i å utforme/tegne 
detaljer for konkrete 
områder på Årnes. 

Velkommen! 
Vi håper du kommer til 
plansmia og har mange gode 

ideer og innspill.


