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”Kysten er klar” er et
samarbeidsprosjekt
mellom ti kystkommuner
på trøndelagskysten.
Vår ambisjon er å være
den mest spennende
kystregionen i Europa
basert på de ressurser,
fortrinn og kvaliteter som
regionen har.

Stedsutvikling gjennom plansmie

Fra et av folkemøtene under plansmia. Geir Tinnen (Øvre Årnes Eiendom AS) til
venstre, norske og internasjonale studenter og arkitekter, 10.09.09

Sentrum av Åfjord formet gjennom 5 dagers plansmie. Dette
etter en bestilling fra styret i Øvre Årnes Eiendom AS.
Prosjektet med stedsutvikling av Årnes— ”Landsbyen mellom elvene” fikk
mange innspill i løpet av uka plansmia varte og ble vedtatt med
akklamasjon på folkemøtet torsdag
Flere parkeringsplasser, parkanlegg, kyststi langs elvene, ny innfartsbru sørfra,
steder for barn og ungdom, kino, internettkafè, trehusbebyggelse, nye gater og
vegstruktur, kjøpesenter, kulturscene ute/inne, vinmonopol .. Mange forslag og
innspill kom på på bordet på dagene på Fosen Fjord Hotel.
En stor interesse og deltagelse fra lokalbefolkningen var en av suksessfaktorene.
Med dyktige fagfolk i bakgrunnen fikk forsamlingen torsdag presentert en plan for
hvordan det nye Årnes vil se ut i fremtida—om 5, 10 eller 20 år, alt etter
utbyggingstakt. Planskissen presentert av arkitekt Arne Sødal ble vedtatt med
akklamasjon på folkemøtet torsdag 10. september 09.
-Resultatet kan jo vurderes forskjellig alt etter ståsted, sier Øystein Syltern (styret i
Øvre Årnes Eiendom AS), fordi jeg ser at vårt firma ser ut til å måtte flytte lokalitet
innen 10 år ;) men verden er i stadig omstilling så det ser jeg ikke mørkt på!
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Side 2

Tenker innhold og aktiviteter

Elevgrupper fra Åfjord vgs presenterte sine forslag for det nye Årnes. 09.09.09

-Dere tenker innhold og aktiviteter! Det er en god påminnelse for oss at bygninger
alene ikke er nok, sa arkitekt Arne Sødal til elevene fra ÅVS. –Det er derfor nyttig
for oss å se det fra deres side.
-Mye av det dere foreslår og som dere er opptatt av, vil vi ta med oss i
planleggingen, sa Erling Okkenhaug. –Årsaken til at vi filmer fra det som foregår
her, er at vi ønsker at plansmier også vil bli brukt andre steder i Norge.

Kurs for studenter og arkitekter

Parallelt med plansmie foregikk kurs for studenter og arkitekter fra Norge og fra 89 land. -Når det er ei jente som setter seg på flyplassen i Hong Kong med
destinasjon Åfjord, da har man et klart mål for turen! Sier Geir Tinnen.
–Utover dette har vi deltagelse fra bla. India, Romania, Spania, Australia, England,
m.fl. Et fantastisk team!

-Dette er spenstig, vi gjør noe på 3-4 dager som normalt tar flere år!
Jostein Stjern (banksjef Åfjord Sparebank). 10.09.09
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Side 3

Internasjonale studenter og arkitekter

Foran: Chen Wenzhe Cathleen (Hong Kong, China), Mari Johansen Aune fra
Hommelvik (studerer samfunnsgeografi ved UiO), Sarah Bridges (arkitekt fra
Brisbane, Australia), bak fra v.: Arunada Dasgupta (New Dehli, India), Raquel
Guerra Aragones (Madrid, Spania) og Nick Williams (Australia)
-Dette er interessant, lærerikt og utbytterikt for meg. Jeg lærer om europeisk måte
å tenke på .. Det er fint å se lokalt engasjement i det vi kaller urban design. Kina
utvikler seg raskt og fokus hos oss skifter til utvikling av de mindre landsbyene.
Cathleen (Kina)
-Jeg synes det er interessant at man klarer å involvere store deler av
lokalsamfunnet. Jeg har snakket med de som har vært innom her om dagene og
hørt ulike meninger. Det virker som folk er veldig positive og har innspill på
hvordan de ønsker at bygda deres skal være .. Det handler om gode steder for de
som bor her ..
Mari Johansen Aune (Hommelvik)
-Jeg kom hit fordi jeg var interessert i prosessen rundt plansmie, at stedsfornyelse
skjer på en slik offentlig måte ..
Sarah Bridges (arkitekt, Australia)
-Jeg synes arealplanlegginge er dårlig dekt i vårt pensum, så for meg har dette
vært sinnsykt interessant å se hvordan arkitekter gjør det, å klare å omforme idèer
til et urbant område, også det å få flest mulig involvert i en tidlig fase ..
Beate Akselsen (student bygningsingeniør, Norge)
-Det kan alltid være en utfordring å favne private og offentlige interesser. Det er
interessant å forhåpentligvis se at å involvere parter i et tidlig stadium kan gi bedre
resultater ..
Nick Williams (Australia)
-Jeg er imponert over deltagelsen fra lokalbefolkningen og hvordan dette
kombineres med de forslag som designere kommer frem til. Det er også fint å dele
synspunkter og erfaringer med de andre deltakerne ..og at vi gjennom denne
plansmia har et felles mål om en best mulig løsning ..
Raquel Guerra Aragones (arkitektstudent Madrid, Spania)
-Jeg er her ut fra 2 hensikter, jeg er medlem av et bilateralt partnership mellom
India og Norge hvor vi prøver å fremme samarbeid økonomisk, m.m. Det andre er
for å utforske videre urban design og medvirkning av ulike aldersgrupper i
lokalbefolkningen. Denne involveringen har vært en av suksessfaktorene i
plansmia .. Jeg kommer fra et land som er 70 % rural ..
Arunada Dasgupta (lærer i urban Design, India)
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Side 4

Urban Designer

Matthew Hardy (sjefdesigner med mange års erfaring med plansmier). 09.09.09

Matthew Hardy (opprinnelig fra Australia, bodd i England de siste 15 årene) er
arkitekt og har universitetsgrad som historiker innen arkitektur. De siste 12 årene
har han arbeidet innen ”urban designer”. Han deltar i fagteamet og representarer
organisasjonen ”Traditional building, Architecture and Urbanism” (en av sponsorene
til plansmia i Åfjord).
- Studentene bidrar til utformingen av de endelige løsningene. Alle har gode idèer
og vi plukker der vi kan. De har også bidratt i forarbeidet ved å undersøke de
eksisterende bygninger og forhold. Dessuten lærer studentene om innbyggernes
deltagelse i plansmia, en planlegging der offentligheten er nært involvert.
-Jeg tror lokalsamfunnet tjener på å få impulser utenfra, fra ulike land og
faggrupper! Sier Matthew Hardy
Matthew Hardy har lang erfaring med ”Charettes” (plansmier), helt fra 1997, men
de har eksistert siden midten av 1970-tallet, forklarer han. Hardy har arbeidet med
plansmier i England, Italia, Romania, Australia og nå i Norge.

Høye eller lave bygninger, gammel eller ny stil? Kryss av ..
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Side 5

Fagteamet

Matthew Hardy (sjefsdesigner), Arne Sødal (leder av fagteamet, kontraktør for
oppdraget), Terje Brattli (3-D ansvarlig delvis assistert av dak tegner), Susan
Parham (ledelse og implementering av studentenes arbeid i prosjektet), Olav
Bjerve (siv.ark. og 3-D konstruktør), Erling Okkenhaug (informasjon, webside,
dokumentasjon foto og video, mediakontakt, presentasjoner på powerpoint etc.),
Audun Engh (koordinator av deltakelse, publikumskontakt, registrering og
oppsummering av innspill, tilbakemelding til fagteamet og styringsgruppe) og Jan
Inge Lindeberg (Arkitektur og landskap, byrom). 08.09.09

-Vi har fått mange innspill under disse dagene, sier Arne Sødal (leder av fagteamet,
kontraktør for oppdraget), og har laget en plan ut fra det vi mener vil passe her. Vi
har møtt folk fra alle aldre og ulike interessegrupper. Elevene fra videregående
skole har jobbet seriøst og gitt oss mange innspill som var imponerende og de viste
et stort engasjement!
-Det er ikke vi fagfolk som skal komme og dumpe idèer i fanget på dere, men
plansmias natur er at dette er en kollektiv prosess. Det kan være to skritt frem og
ett tilbake, og vi må ta hensyn til politikk og lokal tradisjon. Vi har vært i dialog
med interessenter for utbygging og sett på deres behov og diskusjoner med Coop
om en større butikk.

Heggli barnehage bidro med sang og ivrige forklaringer. 09.09.09
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Side 6

Tett og variert landsby

Geir Tinnen (Øvre Årnes Eiendom AS) har brukt mye tid og engasjement for å få
plansmia organisert og iverksatt. 10.09.09
Arkitekt Arne Sødal presenterte en gjennomarbeidet plan på folkemøtet torsdag
10.09.09. Den oppfyller målsettingen om å få til en tettere og variert landsby, som
gir inntrykk av å være et sted hvor det skjer mye, hvor det er hyggelig å oppholde
seg og hvor man kan tenke seg å bo.
-Vi har håp om at dette vil gi stedet økt bolyst! sier arkitekt Arne Sødal
-Det vil kunne gi et marked for å selge boliger her. Vegsystemet styrer det meste
og vi skisserer en ny gate gjennom sentrum, vi har diskutert ny broløsning med
Statens Vegvesen. Vi anlegger ei ny bro på sørsida av Årnes noe lengre oppe enn
den eksisterende, hvor innfartstrafikken vil komme. Vegen over nybrua vil gå over
tomta til Trønderbilene og over eksisterende bro på nordsida. Den gamle broen på
sørsida beholdes og i forlengelsen av denne en gate med lite gjennomgangstrafikk.
Man kan også svinge inn til torget fra den nye vegen.
-Flere veger i sentrum gjør at det kan bygges flere boliger og næringslokaler. Vi ser
at treetasjers bygninger vil være det høyeste i en slik småby. Et kjøpesenter vil
kunne være bak noen butikker i forkant og 2-3 etasjer med kontorer eller boliger.
Et tilliggende kvartal vil være et ”kulturhus light” med busstopp foran. Et
glassoverbygget gårdsrom gir muligheter for venterom, informasjon, kafè, kino etc.

Divya fra India tegner forslag til utforming av Nye Årnes. 10.09.09
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Side 7

Gammelskolen til Årnes

Olav Bjerve (siv.ark. og 3-D konstruktør), og Terje Brattli (3-D ansvarlig) sørger
for 3D animasjon av planene. 10.09.09
-Mindre parker og grønne lunger inngår som del av planen og små eneboliger på
mindre tomter, forklarer Arne Sødal. -Torg, lekeplasser og et kulturhjørne. Vi
foreslår å flytte gammelskolen til nordsida av Årnes ved brua. Det er få gamle
bygninger igjen på Årnes og denne vil kunne fungere som galleri og kulturell
virksomhet, sentralt beliggende i enden av den nye gata.
-Min jobb har vært å organisere deltagelsen fra lokalsamfunnet, sier Audun Engh. –
Det har vært veldig spennende og vi har hatt et stort oppmøte. Vi har hatt møter
med enkeltpersoner og organiserte aktører (kommune, stat, vegvesen,
næringsdrivende, organisasjoner, skoleelever, barnehage).
Vi har så godt vi kan forsøkt å fange opp alle signaler som har kommet fra
enkeltpersoner, organisasjoner , næringsdrivende og andre aktører
(Audun Engh, koordinator av deltakelse, publikumskontakt, registrering og
oppsummering av innspill, tilbakemelding til fagteamet og styringsgruppe)
-Dette gjelder bekymringer, men mest har vi fått positive ønsker man håper blir
realisert, nye bransjer og nye tilbud, sier Engh.

-Imponerende å se at vi løpet av få dager har en ferdig plan for det fremtidige
Årneset som både har visjoner over seg og er realistisk gjennomførbare!
Tor Skjevdal (sektorsjef Landbruk og Tekniske tjenester Åfjord kommune).
10.09.09
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Side 8

Forpliktende plan

Vibeke Stjern (ordfører Åfjord kommune). 10.09.09
-Det vi har vært med på i denne uka er unikt og historisk, sier Vibeke Stjern
(ordfører Åfjord kommune). –Når jeg har beveget meg rundt i lokalet disse dagene
har jeg følt meg som i en metropol med ulike språk rundt meg. Det har på kort tid
har vært mulig å springe til ”guttene på loftet” (3D animatørene) for å få
anskueliggjort hvordan ulike idèer blir seende ut i et mer realistisk perspektiv i 3D.
-Vi har hatt ei styringsgruppe med bl.a. politikere og medlemmer fra Øvre Årnes
Eiendom. Det har vært diskusjoner, stor aktivitet og høy temperatur. Dette har det
vært kjempeartig å få lov å delta på!
-Det er fint å møte kolleger som diskuterer stedsutvikling gjennom perspektiv på 5
eller 10 år. Det har vært fornøyelig å fortelle at, ja, vi har også en plan på dette, i
Åfjord, men vi bruker 4 dager! Som den andre kommunen i Norge og den 4. i
verden i år.
-Det som er viktig er at vi har forpliktet oss. Vi må lage en fremdriftsplan for å
gjennomføre det som er bestemt i kveld! Vi skal gjennom reguleringsplaner og skal
selvfølgelig kjøre prosessen etter loven.

Roald Ugedal: -Det er viktig å sette fokus på parkeringsmuligheter for kundene til
næringsdrivende! 10.09.09
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Spennende uke

Vidar Daltveit. 10.09.09

-Jeg synes dette har vært en kjempespennende uke, sier Vidar Daltveit. –Det er
gjort en fantastisk jobb. Jeg hørte på mandagskvelden på de som var
grunnleggende skeptiske, men mye av det har etter hvert stilnet. Det at det tas
hensyn til de kommentarene som har kommet står det respekt av.
-Jeg er stolt av å være Åfjording når vi ser på det spenstige som blir presentert!
-Jeg synes oppdraget er utført på en glimrende måte, dere har tegnet Landsbyen
mellom elvene og det har dere klart på en flott måte!

Overføringsverdi til andre kommuner

-Kysten er klar har med glede vært med å støtte prosjektet for å gjennomføre
plansmia, sier Leif Harald Hanssen (programleder i Kysten er klar). –Den prosessen
og metoden som er brukt har overføringsverdi til andre tettsteder på kysten. Ikke
bare kommunesentra, men også småtettsteder som det er viktig å skape identitet
omkring.
-Dere er godt i gang i Åfjord. Jeg er stolt av det dere har fått til og er glad for at
Kysten er klar kan være med å bringe dette videre til de andre kystkommunene,
sier Leif Harald Hanssen
-Det viktigste er at vi skaper et miljø som gjør at ungdommene vil bo her
(Gunnar Sandnes)



Presentasjon Nye Årnes (A. Sødal)



Tegninger fra presentasjon



Bilder Google



Animasjon Nye Årnes



http://www.plansmier.org/



International Network for Traditional building, Architecture and Urbanism
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