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”Det er flott med alle disse innspillene.Vi skal jobbe
langsiktig, og det er ikke noe vi skal gjøre ferdig i løpet av
noen få år. Jeg har tro på at det kommer nye innbyggere.”
Sagt på innledende folkemøte.

Rapporten fra plansmia i Rakkestad er forfattet av medlemmer av fagteamet
fra plansmia, Arne Sødal, Erling Okkenhaug og Audun Engh. Filmopptak og
fotos er gjort av Knut Øderud og Erling Okkenhaug. 3D-illustrasjoner er gjort
av Mihai Cazan og Terje Bratteli. Siv.ark. Arne Sødal MNAL var kontraktsansvarlig for plansmia med Rakkestad kommune som oppdragsgiver. Takk også
til kursdeltakerne Knut Øderud, Turid Øverås, Monika Ra, Grethe-Lise Lunde
Ingerø og Ingeborg Langeland Degnes for verdifulle bidrag under plansmia.
Oslo 28. februar 2011.
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1. Sammendrag: Plansmie som metode, planen for vekst og
utvikling i Rakkestad

Plansmier leverer konkrete planer

Utviklingsplanen for Rakkestad forener kommunens ønsker om aktiv deltakelse
fra lokalsamfunnet med målsettinger om bevaring av særpreg, befolkningsøkning
og næringsutvikling basert på prinsipper om bærekraftig tettstedsutvikling. En
spesiell utfordring for Rakkestad er tilbakeføring av utflyttet handel til sentrum
og reversere dagens trend med spredt boligbygging.
Prosessen
Plansmia i Rakkestad ble gjennomført på en uke, men i forkant lå det flere
måneder med forberedelser lokalt. I første del av rapporten får man innblikk i
hvordan prosjektet ble forankret lokalt gjennom et forberedende seminar og
innspill fra mange, oppsummert i en liste over temaer som burde utredes under
plansmia. Kommunens administrasjon hadde en viktig rolle i planleggingen.
Plansmia er også integrert i den regulære kommunale planprosessen.

Skal deltakelsen fra lokalsamfunnet i en plansmie ha noen mening, må planen
være konkret og vise detaljerte løsninger for fremtidig bebyggelse, offentlige
møteplasser og veier. Plassering og dimensjonering av foreslått ny bebyggelse til
både bolig- og næringsformål må være utvetydig og illustrertmed 3Dvisualisering. Det er vanskelig for innbyggere og lokale aktører å forholde seg til
generelle strategier og gode intensjoner. De må få synliggjort hvordan fortetting,
etablering av bedre fellesarealer og nye trafikkløsninger skal realiseres i praksis.
Gjennom slike konkrete planer vil man vite hva det er blitt enighet om, og det
kan senere etterprøves om planen respekteres i praksis.
Planen for Rakkestad i korte trekk
Sentralt i planen er å tilrettelegge for omkjøring av tungtrafikken utenom
Storgata som opparbeides som en forbedret miljøgate. Sentrum revitaliseres
med plass for både store og små butikker, flere møteplasser og mere
grøntområder for lek og opphold.
Sentrumsnære områder, spesielt ned mot elven tilrettelegges for betydelig
boligbygging der elven kan gjøres tilgjengelig for rekreasjon. På denne måten
kan Rakkestad tilfredsstille de neste 20 års ønske om vekst innen en
gangavstand på 500 meter fra Storgata. Med riktig dimensjonering av ny
bebyggelse vil sentrum kunne fremstå som en vital landsby preget av
jordbruksbygda rundt.

Plansmias åpne prosess startet med et godt besøkt folkemøte, og ble fulgt opp
med "Åpent hus" der mange møtte opp for å si sin mening om Rakkestads
framtid. Det ble gjennomført en serie møter med offentlige etater, frivillige
organisasjoner, og næringsdrivende. Innspillene ble registrert og ga viktige
premisser for planleggingen. I tilfeller der det var motstridende ønsker ble disse
søkt løst gjennom diskusjon og korrigering av forslagene. Plansmias
styringsgruppe hadde flere møter og fattet vedtak om den videre fremdriften.
Det var stor grad av enighet om retningen for arbeidet. Uenigheten gjaldt blant
annet premisser for videreutvikling av lokal handel og parkering, men man kom
frem til en løsning som alle parter kunne støtte. Den endelige planen ble
enstemmig vedtatt av styringsgruppen, og fikk overveldende
”Plansmieprosjektet har
tilslutning fra det avsluttende folkemøtet.
bidratt til å skape engasjement

hos innbyggerne i Rakkestad.”

Den sentrale målsettingen med denne som andre plansmier er å skape
bred oppslutning om en konkret utformet, helhetlig og realistisk plan for
langsiktig stedsutvikling. I Rakkestad lyktes dette. Men en plansmieplan har
ingen formell status før prinsippene og de konkrete løsningene blir integrert i
regulerings-planer og utbyggingsprosjekter. Administrasjonen og de folkevalgte i
Rakkestad kommune har som uttrykt mål å basere det kommende
reguleringsarbeidet for Rakkestad på plansmias resultater.

Fra leserinnlegg
i Rakkestad Avis

Skolebarn og ungdom deltok aktivt i plansmia.
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2. Forberedende prosesser i Rakkestad
Arbeidet med utviklingen av Rakkestad sentrum har vært en lengre prosess med
flere aktører. Interreg-forstudie “Framtida hållbara midt-i-mellanbygder” i 2008
fokuserte på bærekraftig stedsutvikling. Signalprosjektet fra 2009 satte
utviklingen av sentrum i fokus i et samarbeid mellom flere sentrumsaktører.
I 2008 ble det gjennomført en SWOT-analyse for Rakkestad av Østfoldforskning
AS i et samarbeide mellom Rakkestad kommune og Navet næringshage.
Rakkestad næringsforum fikk utarbeidet en stedsanalyse i 2010. Navet
næringshage hadde en dialog med kommunen i begynnelsen av 2010 der
landsbytenkning var et aktuelt tema. Som del av denne dialogen ble plansmie
som verktøy introdusert og Evje Kommune kontaktet. Kommuneadministrasjonen i Evje orienterte et utvalg i Rakkestad om sine erfaringer med
plansmie som metode for stedsutvikling, noe som munnet ut i et vedtak i
formannskapet om å gjennomføre en plansmie i Rakkestad.
Den forberedende prosessen som definerte visjonen om Landsbyen Rakkestad
kan oppsummeres i følgende ti ønsker:

Visjoner fra idemøtet: Landsbyen Rakkestad
Det beste fra byen og det beste fra landet
Rakkestad – et naturlig stoppested!
1. Vennlig, gjestfritt, intimt og raust
2. En åpen og ærlig kommune
3. Et sted der mennesket har større plass enn bilen
4. Landsbytorg som et naturlig midtpunkt for landsbymarked både sommer
og vinter
5. Med plass for småskala – et sted der kunst, håndverk og lokal mat får plass
6. Koselige, grønne soner med benker og fin belysning
7. Barnevennlig med gode muligheter for fysiske utfoldelser
8. Et sted hvor seniorer kan treffes
9. Et sted der ungdom slår rot
10. Festivaler (som cowboyfestival og barnefestival) og andre arrangement som
skaper liv i sentrum

Avgrensning av området som skal detaljplanlegges i Rakkestad Sentrum.
Planen skal forholde seg til en helhetlig bærekraftig utvikling i hele Rakkestad.

”Til dere alle: Delta på plansmia. Om du er gårdeier,
forretningsdrivende, politiker, ildsjel eller rett og slett interesser
deg for denne bygda; delta på de to folkemøtene og besøk
Kulturhuset under plansmieuka. Dine innspill blir lyttet til.
Sammen skal vi forme fremtidens Rakkestad sentrum. ”
Ordfører Peder Harlem i plansmias egen avis

“Den fineste tomta i Rakkestad er Myhrvolds
plass ved Stallen og Misjonshuset”
Sagt på første folkemøte
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3. Forarbeidet og ønsker for det framtidige Rakkestad
Forberedelser
6. januar 2011 ble det avholdt forberedende møte og workshop med 90 deltakere
for å diskutere temaer og målsettinger for plansmia. Arkitekt Arne Sødal og
landskapsarkitekt Nils Skaarer representerte fagteamet på disse møtene.
Bestilling til plansmia
De mange innspillene og diskusjonene på møtene i forkant av plansmia kunne
oppsummeres slik i en ”ønskeliste” for problemsløsing under plansmia samt et
sett med målsettinger for planen i plansmia. Planen ble avgrenset til den
sentrale delen av bebygde Rakkestad, men skal forholde seg til helheten i
området rundt.

Konklusjonene kan oppsummeres med følgende fem hovedpunkter:

Sentrum:
- Handelen bør i større grad samles i sentrum
- Sentrum fortettes med flere butikker og boliger
- Gjøres mer tilgjengelig for gående og syklende med universell utforming
- Gjøres til naturlig stoppested også for gjennomreisende

Byggestil:
- Bevare Rakkestads særpreg med innslag av trebebyggelse
- Økt vekt på å bevare opprinnelig bebyggelse
- Ny bebyggelse i harmoni med eksisterende

Miljø:
- Utvikle preg av landsby
- Utvikle flere møteplasser og grønne lunger
- Forbedre kvaliteten på uterom
- Økt trygghet ved å skape liv og bedre overvåkning
Storgata med opprinnelig
bebyggelsesstruktur

Transport:
- Føre tungtransport utenom Storgata
- Bedre kvalitet og forbedring på parkering
- Skape soner med mindre- eller ingen gjennomgangstrafikk
- Styrke og samle kollektivtransport med spesiell vekt på tog
- Utbedre sentrumsnære gang- og sykkelveier og forbinde til stinett
rundt Rakkestad

Storgata sett sydfra med tendens til murgårdsbebyggelse

Handel- og næringsutvikling:
- Styrke området mellom jernbanen og Storgata.
- Flytte Stortorget kjøpesenter til sentrum.
- Styrke et variert butikkutvalg og lokalt håndverk.

Storgata sett nordfra med opprinnelige trehus sammen
med nybygg i mur med tilpasning i form

”Flere butikker rundt Storgata.
Små personlige butikker, landsbypreget.”
Innspill fra et av spørreskjemaene
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4. Utvikling av planer
Første planskisse
Til folkemøtet den første plansmiedagen ble det utarbeidet en første planskisse
basert på konklusjonene i workshopen som ble avholdt 6. januar 2011. Planen
delte sentrum opp i mindre kvartaler og bandt eksisterende gatenettverk i et
mere sammenhengende nettverk av gater og kvartaler og med mulig
omkjøringsvei for tungtrafikk. Kvartalene ble fortettet med ny bebyggelse med
dimensjoner tilpasset eksisterende bygningsstruktur.

Andre planskisse
Planen ble utviklet med et nytt stortorg midt i Storgata og med en gangakse
over Velhaven til nytt rådhus foreslått lagt til bankbygget. Ny plassforbindelse
mellom Storgata og jernbanestasjonen var inntegnet.

Skisse for alternativ gangvei

Tredje planskisse

Skissen ble utviklet der gangaksen ble erstattet med en ny veiforbindelse
som forlengelse av Heggveien frem til bankbygningen.

Første planskisse, vist på møtedag nummer 1.

”Synes ikke vi må ødelegge
sjarmen i sentrum”
Innspill på Facebook

”Ruste opp området ved jernbanen.
Tungtrafikk vekk fra Storgata”
Innspill fra et av spørreskjemaene
Alternativ kjørevei
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5. Rakkestad 2031: Oppsummering av planen rundt Storgata
De viktigste elementene i forslaget: Planen som er illustrert er den sentrale delen av Rakkestad i et 20- års perspektiv dersom handelen flytter tilbake til et vitalt
sentrum med økt befolkning og sosialt liv.

Plan for sentrumsområdet “Visjon 2031”. Nye bygg merket med rød farge.
Plansmia i Rakkestad 2011
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Rakkestad 2031: Oppsummering av planen i hele sentrum
De viktigste elementene i forslaget: Planen som er illustrert er hele sentrumsområdet i Rakkestad i et 20-års perspektiv dersom befolkningen skulle vokse med ca én
prosent I året.

Plan for tettstedet Rakkestad “Visjon 2031”.
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5.1. Fortetting

Forslaget inkludert allerede regulerte områder gir følgende gevinst:

Ved å dele opp i mindre kvartaler og fylle igjen ledige tomter i sentrumsområdet
oppnås en betydelig fortetting med mulighet for butikker i første etasje og
kontor og bolig i andre og tredje etasje. Rundt Stortorget og østsiden av
Storgata kan bygningene ha en fjerde etasje tilbaketrukkket.

Boliger:
Sentrum
Fortettet, ny hageby
Boliger regulert
Totalt

200 boliger
170 boliger
175 boliger
545 boliger

Næring:
Sentrum
Vest for jernbane
Totalt

7000 kvm
10 000 kvm
17 000 kvm

Videre syd for planområdet mot elven foreslås fortetting av villaområdet med
maks 2,5 etasjers ene- og tomannsboliger. På den andre siden av jernbanen på
odden mot elven foreslås industriområdet omregulert til en ny hageby med en
blanding av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus i 2,5 samt med små 3etasjers leilighetsbygg mot nord.
På vestsiden langs jernbanen foreslås industriområdet fortettet med bilbaserte
enheter for storhandel og næringsvirksomhet med stort plassbehov (over 1000
kvadratmeter + parkering).
Isen reguleres midlertidig til eksisterende industri og lager men bør på sikt
måtte omgjøres til næring, kultur og rekreasjon eller rives for å gi plass til ny
sentrumsbebyggelse som forøvrig.

Dette representerer total forventet vekst i Rakkestad de neste 20 år. Den
overveiende delen av den nye bebyggelsen blir liggende innenfor en radius på 400
meter fra Storgata som vil si en gangavstand på 5 minutter. Det bør være en
målsetning at hovedvekten av boligveksten de neste årene vil være sentrumsnær
slik at Rakkestad oppfyller krav til bærekraftig stedsutvikling. Det vil si
fotgjengervennlig fortetning av sentrum der befolkningen er mindre avhengig av
bil for å få dekket sine daglige behov.

3d før og etter

3D Eksisterende situasjon.

3D Etter fortetting.
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5.2. Trafikk / parkering

Rakkestad sentrum i 2013 fortettet med nye møteplasser og flere gater inklusive ny jernbaneundergang.

Fylkesveien gjennom Storgata foreslås fornyet som miljøgate med forbud mot
tungtrafikk og enveiskjøring fra begge ender inn mot en kort gågate koblet til et
utvidet stortorg (grønt). Farten begrenses til 30 km/t.
Tungtrafikk omdirigeres langs jernbanen med ny jerbaneundergang syd for Isen
eller nord-øst til Valen-krysset.(rødt) På hver side av Storgata etableres
avlastningsgater gjennom Isen samt i Heggveien med forlengelse.(blått)
Mot syd koples den nye hagebyen på elvebredden til sentrum via en ny
veiundergang under jernbanen. Veien langs elven ned til eksisterende Stortorget
kjøpesenter gjøres sammenhengende. Videre etableres veiforbindelse nord for
”kulturhuset” foran dagens brannstasjon.

“Det er nok parkeringsplasser,
men dårlig skilting for de som
kommere utenfra.”
Sagt på første folkemøte
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Det opparbeides kantparkering i gatene samt
parkeringsplasser i forbindelse med torg og
storbutikker. Sentrumsparkeringen økes da med
ca 40 plasser i forhold til i dag. Dersom 2-veis
trafikk opprettholdes, vil det totale parkeringstilbudet i sentrum reduseres tilsvarende med ca 20
plasser. Dog vil parkeringen være jevnere fordelt
og derved gi bedre tilgjengelighet samlet sett.
Parkering for ny bebyggelse,forutsettes på egen
grunn, eventuelt under bakken.

Søndre del av Storgata vitalisert med flere butikker
og mulighet for forbedret gatemiljø egnet for boliger.

Innkjøring fra nord med dirigering av tungtrafikk
til høyre eller venstre I rundkjøringen.

Sørfra i Storgata dirigeres trafikken mot jernbanen
der den treffer gågata foran Coop.

Storgata som ny miljøgate med enveiskjøring
kun for ønsket trafikk.

Sentrum sett sørfra med Storgata som ny miljøgate sperret på
midten og Heggveien som gjennomgående avlastningsgate.

Storgata sperret på midten med en kort gågate.
Trafikk dirigeres nordfra til venstre om nytt stortorg.
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5.3. Møteplasser
I tillegg til eksisterende, opprettes
en serie med møteplasser med
forskjellig størrelse og karakter,
flere også med lekemulighet.
(merket rødt) Helt sentralt blir det
nye Stortorget koplet til gågaten
med stor plass for opphold,
rekreasjon og lek strategisk mellom
gågaten og stortorget.Velhaven
opprettholdes som lekeområde, dog
noe beskåret på grunn av
forlengelsen av Heggveien. Parken
foreslås inngjerdet med porter
forbundet med gangvei over
Stortorget og til Storgata. Ved
banken foreslås en utvidelse av
parken slik at den kan romme
større samlinger.

Utsikt fra Velhaven mot nytt stortorg. Misjonshuset
flyttet og restaurert til opprinnelig utseende til venstre.

Ny møteplass som forbinder jernbanestasjonen
med Storgata

Gangvei diagonalt over torget som forbinder
Velhaven med Storgata.

“..Vi vil ha et sted hvor
småbarnsmødre kan
treffes og et sted man
kan handle uten
å måtte bruke bilen”
Sagt på første folkemøte
Storgata med utvidet fortau som gir rom for
flere møteplasser langs gaten.
Plansmia i Rakkestad 2011
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5.4. Grøntstruktur / elv
Som sentrum i en jordbruksbygd bør Rakkestad sentrum fremstå med sunne
velpleide og grønne lunger sammenbundet med gang- og sykkelveier langs de
viktigste ferdselsårene. Eksisterende trær er viktig for mangfoldet, og det bør
innføres søknadsplikt for felling av disse slik at de kan inngå i en samlet
forvaltningsplan. Forslag til beplantning med trær er vist på planene.
Eksisterende bekker bør åpnes opp fra elva og så langt det er praktisk mulig.
Områdene rundt kan da baseres i størst mulig grad på naturlig drenering av
overflaten.
Elvebredden opparbeides med en sti samt at områder settes av til bading, fiske,
bålplass og kanoopptrekk. Stien føres videre langs gjenåpnet bekk og opp til
sentrum med sammenhengende fortau som også kobles til dagens gang- og
sykkelveinett mot syd og nord.

Elven er i dag en bakevje med industriområder bak.

”Tre-deklarasjon” for alle trær i sentrum.
For å hindre at noen kan felle store/gamle
trær etter eget forgodtbefinnende.”
Innspill på Post-it lapp

Kan bli en elvepark med hageby bak.
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5.5. Plasseringer og funksjoner
Dagens Stortorget kjøpesenter foreslås nedlagt og handelsaktivitetene flyttes til
sentrum fordelt på flere steder. I nær tilknytning til Storgata for å styrke og
videreutvikle mangfoldet av små butikker.
Ved det nye Stortorget foreslås Coop-bygget ombygget til kafé- og kultursted.
Misjonshuset flyttes til hjørnet av Velhaven rett nord for torget.
Utsikt fra Velhaven mot nytt stortorg. Misjonshuset flyttet
og restaurert til opprinnelig utseende til venstre.

Stasjonsbygningen med en plassdannelse til Storgata og får nye funksjoner
knyttet til busstopp, taxi og togrestaurant i gamle jernbanevogner.
Banken bygges eventuelt om til nytt rådhus beliggende
i en utvidet bypark.

”Leie ut lokaler til nyetablering
til rimelige priser.”
Innspill på Facebook

Tomtene på industriområdet rett vest for jernbanesporene reserveres for handel
og småindustri som i stor grad er bilavhengig og plasskrevende.
Den bebygde delen av Isen forutsettes midlertidig brukt som industri,
men på sikt reguleres til næring og bolig på linje med resten av sentrum.
Bebyggelsen kan ombygges, nybygges eller løsninger kan kombineres.
Heggveien forlenget mot bankbygget, flankert
på begge sider med ny bebyggelse.

Fortettingsplanen muliggjør ca 17000 kvm nye næringsarealer.

Misjonshuset slik det var.

Nord for Bunnpris kan det oppføres en stor butikk med inngang
fra gate med boliger oppå og parkering bak mot Isen

Misjonshuset slik det er i dag.

Nytt stortorg med park, parkering og restaurert Coop-bygning
som kultursted med kafé og uteservering.
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5.6. Boliger
I sentrumsområdet forutsettes næring i første etasje med boliger over i inntil fire
etsjer, dog med mulighet for kontorer i andre etasje der det er behov for det.
Bebyggelsen bør være egnet for bruksendring. Dette gjelder også første etasje som
bolig (høy sokkel) inntil det er markedsgrunnlag for næring. I eksisterende
boligområde syd for sentrum fortettes med inntil to og en halv etasjes boliger som
ene- og tomanns- boliger med garasje på egen tomt.
Ny hageby på elveodden bebygges med eneboliger i en og en halv etasjer med to
og en halv etasjer boliger bak og tre etasjers leiligheter i små enheter nærmest
sentrum. Generelt skal leilighetene ha 25 kvm felles oppholdareal, mens en-, toog fire-mannsboliger ha 50 kvm hage / felles oppholdsarealer inkl. terrasser.
Innen en avstand på 200 meter skal det være en nærlekeplass på 25 kvm pr bolig.
Det er forutsatt 0,5 biler i fellesanlegg per leilighet og en bil per bolig på egen
tomt. Fortettingsplanen forutsetter ca 545 nye boliger totalt.

Heggveien sett sørfra som avlastningsgate med parkering
og tettere bebyggelse til venstre mot sentrum.

Heggveien sett sørover fra torget med nye butikker
og boliger samt kontorer over på sentrumssiden.
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5.7. Boligtyper og tomter, estetikk og byggeskikk
For sentrumsområdet forutsettes bygningskroppen oppdelt i bygningsenheter på
maks 15 meter som vist med sal- /valmtak med 25-45 grader vinkel. Bebyggelse i
2,5 etasjer forutsettes i trekonstruksjon, mens høyere bygg forutsettes i mur
eller betong med makimalt 50 prosent glassflater.
Boligområdet syd for sentrum forutsettes bebygget småhus og blokker med
saltak fra 30-45 grader og bygget i trekonstruksjon.
Enebolig 1,5 etg - U=0,5

2-4-mannsbolig 2,5 etg - U=1,0

Plansmia i Rakkestad 2011 s.2

Leilighet 3,5 etg - U=1,2

Byhus 3 etg - U=1,8

Storgata sett sydfra med tendens til murgårdsbebyggelse.

Leilighet over butikk 4 etg U=2,5

”Retningslinjer for farger og stil,
både for private - og næringsbygg”
Innspill på Post-it lapp
Storgata sett nordfra med opprinnelige trehus
sammen med nybygg i mur med tilpassing I form.
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5.8. Plassering storbutikker
En forutsetning for plansmia er at
planen skal muliggjøre en
nedleggelse av dagens stortorg, og
at denne type butikker flyttes inn
til sentrum for å styrke aktiviteter i
Storgata. Fire mulige tomter for
større butikker på 1000-1300kvm
er identifisert og mulige løsninger
er illustrert.

Tomt nummer 4. For storbutikk, ved eksisterende rådhus.

Alle løsningene er funksjonsblandet
med boliger/kontorer over og felles
utearealer på butikktaket og privat
parkering i kjelleretasje.

Tomt nummer 2. for storbutikk, nord for Stortorget

“Rådmann Alf Thode
Skog mener prosessen har
løst opp tunnelsynet
mange gårdeiere har på
sin lille teig. Nå ser man
sin eiendom i en større
sammenheng.”

Tomt nummer 1. for storbutikk, sør for Stortorget

Fra reportasje i Kommunal Rapport

Tomt nummer 3. for storbutikk, nord for Bunnpris
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6. Elementene i den deltakende prosessen:

Under plansmia:

Før plansmia:

1) Folkemøte første dag, mandag 31. januar kl. 18.30
Ca 150 personer deltok på oppstartmøtet. Fagteamet presenterte ukens
program og den foreløpige skissen for utforming an sentrum, basert på
innspillene fra idedugnaden 6. januar. I debatten som fulgte tok mer enn 20
innbyggere ordet.

1) Idedugnad 6. januar 2011.
Formålet med en workshop i forkant av plansmia er å sette i gang en prosess
med ideutvikling og debatt. Siv.ark Arne Sødal fra fagteamet presenterte
plansmier som prosess, og de nærmere et hundre deltakerne arbeidet med
ideutvikling i grupper. Landskapsarkitekt Nils Skaarer innledet om landsbyen et godt sted for mennesker. Man fokuserte på to problemstillinger: Hvordan
ønsker vi at Rakkestad sentrum skal være i fremtiden, og hva bør kjennetegne
landsbyen Rakkestad? Se detaljert oversikt over synspunkter som kom frem i
vedlegg.

2) Åpent hus hele dagen tirsdag 1. og onsdag 2. februar
Alle som kom innom kulturhuset disse to dagene ble tatt imot av medlemmer av
fagteamet og kursdeltakere. Et hundretall benyttet denne muligheten til å
fremme sine synspunkter. Innspillene ble registret på spørreskjemaer og på gule
lapper som ble hengt opp og sortert etter temaer.

Sødal ble anmodet om å utarbeide en foreløpig skisse for fremtidig utforming av
Rakkestad sentrum på grunnlag av inntrykkene fra idédugnaden. Formålet var
ikke minst å ha et konkret grunnlag for debatt og problemløsing under
plansmia. Men plansmia kan ikke være bundet av en slik skisse. Erfaringsmessig
vil det systematiske arbeidet med problemene og nye innspill under plansmia
resultere i endelige løsninger som på viktige punkter skiller seg fra de foreløpige
ideene.

3) Avtalte møter med representanter for offentlige etater, næringslivet,
organisasjoner og grunneiere
De tre første dagene av plansmia ble viktige aktører innkalt til møter med
fagteamet for å sikre at deres kunnskap og behov ble registrert og ivaretatt på
optimal måte. Alle som selv ønsket slike møter fikk det også. Ca. 20 møter ble
gjennomført. Noen kom tilbake til oppfølgende møter for å diskutere konkrete
løsninger av deres behov i planen. Se liste over avholdte møter i vedlegg.

2) Debatt på Facebook mellom idedugnaden og plansmia.
Kommunens konsulent Carsten Lier opprettet Facebooksiden ”Rakkestad
sentrum” og inviterte til debatt. 500 meldte seg på, og aktiviteten var stor i
perioden frem til plansmias oppstart. Man inviterte til debatt om konkrete
problemstillinger. Under plansmia ble siden brukt til å informere om møter og
temaer som var oppe til debatt. Se meningsutvekslingen fra Facebook i vedlegg.

4) Styringsgruppemøter
De fire styringsgruppemøtene hadde til formål både å involvere representanter
for de folkevalgte i utviklingen av planene samt ta avgjørelser om den videre
prosessen og foretrukne løsninger. Det var friske diskusjoner, men
konklusjonene var i stor grad samstemmige og i samsvar med ønskene til de
fleste andre som engasjerte seg i prosessen. Styringsgruppemøtene bidrar til å
forankre prosessen i kommunestyret, også etter avslutningen av plansmia.

3) Omfattende dekning i lokalavisen Rakkestad Avis.
Avisen dekker nesten alle husstandene i kommunen, og i ukene før plansmia
hadde den en rekke oppslag der sentrale temaer ble tatt opp. Dette var viktig for
den brede deltakelsen under plansmia.
4) Informasjonsavis fra kommunen.
Kommunen produserte seks sider med informasjon om den forestående
plansmia, og dette ble trykket som del av lokalavisen uken før gjennomføringen
og sendt alle i kommunen..

”Etter fredagens hallelujastemning i festsalen
å dømme, har plansmia vært en braksuksess!”
Ragnhild Schei, Styreleder i Navet næringshage
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7. Program for plansmia
Mandag 31. januar

10.00-18.00

Åpent for publikum
Nå kan du komme med dine ideer og legge dem frem for fagteamene.

09.00:

Fagteamet som skal jobbe heltid etablerer seg i Kulturhuset.
Oppstartmøte med team og kursdeltakere. Fordeling av oppgaver
12.00-16.00:

Befaringer. Møte med utvalgte lokale aktører
Gjennomgang av foreliggende materiale og planer.
17.00:

Møte styringsgruppen.
18.30 – 20.30:

Åpent møte i kulturhuset
med presentasjon av prosjektets målsettinger og presentasjon av forberedt
skisseprosjekt som resultat av workshop. Åpen debatt med forslag fra publikum.

Tirsdag 1. februar
09.00-18.00:

Møte med fagteam og kursdeltakere med fordeling av oppgaver.
Fagteamet starter arbeidet med å systematisere og evaluere foreliggende forslag
og innspill fra folkemøtet.
Møter med lokale ressurspersoner fra kommunal administrasjon, folkevalgte,
grunneiere, næringsliv, foreninger m.fl. Befaring etter behov
Møte i styringsgruppen med prioritieringer av løsninger.

Torsdag 3. februar
09.00 – 20.00

Møte med utvidet fagteam (med kursdeltakere som deltar i prosjekteringen)
Fagteamet arbeider med endringsforslag i henhold til styringsgruppas innspill.
Nødvendige konsultasjoner vedr. uavklarte forhold.
Utarbeidelse av endelig skisseplan med endring for endelig plan.
Uttegning av endelig plan med illustrasjoner.

Fredag 4. februar
09.00-18.00

Møte fagteam og fordeling av oppgaver med illustrasjoner og plan.
Utarbeidelse av illustrasjoner og presentasjon til folkemøte.
Siste møte i styringsgruppa (17.30 – 18.30).
19.00 – 21.00

Åpent folkemøte
med presentasjon av endelig plan og debatt.

10.00-20.00

Åpent for publikum
Nå kan du komme med dine ideer og legge dem frem for fagteamene.

Onsdag 2. februar
09.00-18.00

Møte fagteam og kursdeltakere med fordeling av oppgaver
Fagteamet tegner første forslag til skisseplan.
Møter med spesielle aktører. Evaluering av skisseplanplan
Presentasjon av skisseplanplan med enkle illustrasjoner.
Møte i styringsgruppen for endelig godkjenning av skisseforslag med utvidet
deltakelse av andre som har kommet med forslag og innspill.
Det er åpent for innspill rundt planleggerbordet i løpet av plansmia.
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8. Utfallet av den deltakende prosessen
1) Holdningsundersøkelse om byggeskikk og byform.
Se side 21.
2) Skriftlige innspill.
En del næringsdrivende og beboere leverte egne forslag til utbygging, både i
tekst og illustrasjoner. Flere av disse ble diskutert med fagteamet for å vurdere i
hvilken grad de kunne innpasses i planene.
3) Avsluttende folkemøte
På det avsluttende folkemøtet ble den ferdige planen presentert, og det ble
invitert til debatt. Mange tok ordet. En del kritiske punkter fremkom, men de
fleste var enige i prinsippene planen bygger på. Det overveldende flertallet
tilkjennega at de støttet planen.
4) Konkurranse om beste sentrumsidé
Rakkestad kommune utlyse en konkurranse for det beste forslaget til nye
stedskvaliteter og innhold for Rakkestad sentrum. Premien var et
gavekort på 10.000 kroner som kunne brukes i sentrumsbutikkene.
Viktige kriterier for konkurransen var:
Fremsynthet, identitet, realisme, gjennomførbarhet, spenstig tankegang.
Styringsgruppa for plansmia var jury. Vinneren ble kåret på siste folkemøte i
plansmia fredag 4. februar.

I hvilken grad ble innspillene imøtekommet i planen?
En del av ønskene var naturlig nok motstridende, og da må man enten gjøre et
valg eller prøve å skape en omforent løsning som ivaretar behovet, men kanskje i
en annen form enn foreslått.
Et eksempel er tilsynelatende motstridende ønsker om mer parkeringsplasser for
handelen og et fotgjengervennig miljø for alle, også barn. Det ble utarbeidet
løsninger som kombinerte fotgjengervennlighet og møteplasser med parkering
plassert på måter som imøtekommer handelens behov, men uten helt å dominere
nærmiljøet. ( Se bildet til høyre).

Parkering er jevnt fordelt langs Storgata
og i sidegater. Store parkeringsarealer er
lagt bak storbutikkene i skjermede gårdsrom.

Et annet eksempel er tilsynelatende motstridende ønsker om å få bort
tungtrafikken, samtidig som man ønsker at mange som mulig til å benytte
handelstilbudene i sentrum, også med bil. Løsningen ble omkjøringsmuligheter
kombinert med et trafikkmønster som stimulerer til lokal trafikk, mens
gjennomgangstrafikken naturlig styres utenom sentrum.

Premiebeløpet ble delt likt på to vinnere:
- Elevrådene ved fire skoler for deres mange innspill til plansmia
(se vedlegg)- Terje Romfog for forslag om å etablere en kafé i
gamle jernbanevogner plassert ved stasjonen (Vist i planen).
“I Velhaven

kan vi ha sandvolleybane,
bordtennisbord, ballbinge, et sted vi kan
Formidling av innspillene til fagteam og styringsgruppe.
grille og kanskje en fontene.”
Alle innspillene ble fortløpende registret og sortert i de viktigste
kategoriene; Handel og næring. Transport og parkering, Miljø og grønne
lunger. Kultur og aktiviteter. Byggestil og bevaring og diverse. De ansvarlige for
å registrere innspillene var i løpende kontakt med designteamet, og tendenser
ble formidlet til styringsgruppa.

Elevrådet ved Kirkeng skole

Skolebarn og ungdom deltok aktivt i plansmia.
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9. Byggeskikk og byform ved fortetting
Alle som var innom kulturhuset på folkemøte eller under åpent hus ble
oppfordret til å delta i en avstemning om hva slags bygningsmiljøer de mener
kan passe, eller ikke passe, i det fremtidige Rakkestad sentrum. 36 bilder viste
ulike typer eneboliger, større sentrumsbygg og bygningsmiljøer. Eksemplene
viste både gamle og nye bygninger i ulike stilarter, hentet fra både Norge og
andre land.
Omtrent 100 deltok i undersøkelsen, og de avga i alt omtrent 1700 stemmer på
bebyggelsestyper som de mener enten passer eller ikke passer i Rakkestad. En
kort oppsummering av resultatet vil være at flertallet ønsker en fortetting
basert på videreføring av kvalitetene i den mest verdsatte eldre bebyggelsen i
Rakkestad, gjerne trehus eller murhus med saltak, utformet som tett-lav
sentrumsbebyggelse med små dimensjoner. Blokker og næringsbygg av
konvensjonell type, slik det i dag oppføres i mange norske byer, fikk derimot
mange negative stemmer.

Her følger en del eksempler på bebyggelsestyper som mange synes enten
passer eller ikke passer i et fremtidig Rakkestad sentrum:

Passer: 41
Passer ikke: 15

Passer: 2
Passer ikke: 36

Passer: 4
Passer ikke: 38

Planen gjenspeiler disse preferansene som er innarbeidet i skisse til
reguleringsbestemmelser for bebyggelsestyper. Se side 16.
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.
Frykt for at ny bebyggelse vil være ute av skala og karakter kan 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 plansmier både i Rakkestad og
andre steder tilsier derfor at respekt for befolkningens preferanser når det gjelder
byggeskikk bør være et ledd i en samlet strategi for å sikre oppslutning om en
bærekraftig stedsutvikling.

Passer: 5
Passer ikke: 36

Passer: 3
Passer ikke: 36

Passer: 43
Passer ikke: 5

Passer: 30
Passer ikke: 16

Passer: 51
Passer ikke: 2

En del uttrykte ønsker om en ny sentrumsbebyggelse i tre. Det er i dag ikke noe
problem i forhold til byggeforskrifter, brannsikring og økonomi å oppføre
bebyggelse i tre i sentrumsområdet. Ny bebyggelse i tre innebærer også at man
velger for det mest bærekraftige byggematerialet. Trebygninger lagrer CO2, det
er i stor grad mulig å benytte materialer produsert lokalt, og oppføringen kan
ofte skje med bruk av lokale firmaer.
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10. Veien videre - den kommunale planprosessen
Rakkestad kommune ved rådmannen kommer til å bruke plansmieresultatet
som utgangspunkt for den formelle reguleringsplanen for Rakkestad sentrum.
Prosessen starter i mars 2011, umiddelbart etter at kommunen har mottatt
sluttrapporten.
Underveis i plansmia ble enkeltforslag og den helhetlige planen godkjent av
styringsgruppen under dens møter. Videre fikk planen stor tilslutning på det
avsluttende folkemøtet. Den har derfor allerede solid forankring både i
lokalpolitikk og lokalsamfunn.

Erfaringer fra mange plansmier viser at det er viktig å ha en strategi for å sikre at
plansmias forslag aktivt tas i bruk i planlegging og prosjektutvikling som berører
stedet. Går det lang tid uten oppfølging vil det være en tendens til at plansmias
autoritet svekkes og at man kan få en utbygging styrt av enkeltprosjekter.
Næringsdrivende og investorer som viser interesse for å etablere seg 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 aktive arbeidet som allerede pågår for å profilere og markedsføre Rakkestad
bør koordineres med oppfølgingen av plansmias forslag gjennom blant annet
arbeidet med områdeplan. Kommunen har besluttet å engasjere en konsulent for å
koordinere arbeidet med utviklingen i sentrum.

Men jeg tror faktisk at rakstingene
overgår seg selv. Og at de i dag
beviser at de har et ansvar for
kommende generasjoners utforming
av Rakkestad sentrum.
Ingen ting ville glede meg mer.
Fra Bymanns blogg i Rakkestad Avis.

Visjonen for Rakkestad sentrum i 2031. Arbeidet med områdeplan starter i 2011.
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11. De ulike aktørene og deres roller.
Plansmia ble arrangert og finansiert av Rakkestad kommune
Fagteamet
Besto av seks personer som arbeidet på heltid under plansmia. Teamet hadde
ansvar for gjennomføring av prosessen og produksjon av planforslaget.
Fagteamets sammensetting og oppgaver:
Siv.Ark.Arne Sødal MNAL, teamleder for utforming av planen, hovedansvarlig
Paul Murrain, byplanlegger, Storbritannia
Nils Skaarer, Landskapsarkitekt MNLA
Erling Okkenhaug, Strategi, profilering og kommunikasjon
Audun Engh, Plansmieprosess, offentlig deltakelse
Mihai Cazan, arkitekt MNAL fra Romania, 3D-modell
Styringsgruppa for plansmia
Styringsgruppen møttes fire ganger under plansmia og fattet 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 forankring fortløpende og frem til det endelige
resultatet.

Fagteamet og kursdeltakerne arbeider med planen.

Ordfører Peder Harlem (Sp) studerer innspill
fra befolkningen på Post-it lapper.

Styringsgruppa besto av representanter fra de folkevalgte, supplert med ansatte
i kommunen, og fagteamets leder
Deltakere i styringsgruppa:
Peder Harlem, ordfører (Sp)
Villy Tjerbo, varaordfører (V)
John Thune, (KrF)
Aud Torhild Blakkestad, (Frp)
Ellen Solbrække (Ap)
Alf Thode Skog (rådmann)

Kursdeltaker og politiker fra Sarpsborg Grethe-Lise Lunde Ingerø
har besøk fra Gry Rustad Pettersen i Østfold fylkeskommune.
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12. Presseomtale
Lokalpressen (Rakkestad Avis) dekket
plansmia grundig. Det ligger lenke til
PDF-filer av avisoppslagene på
www.plansmier.no
Kommunal Rapport hadde også
reportasje fra plansmia og omtalte
prosessen i rosende vendinger i
lederartikkel i samme utgave.
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13. Lenker til aktører og supplerende informasjon

Internasjonale ressurser om bærekraftig stedsutvikling:

Lokalt - Regionalt:

CEU – Council for European Urbanism
www.ceunet.org

Rakkestad kommune:
www.rakkestad.kommune.no
Rakkestad sentrum på Facebook:
www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/

Academy of Urbanism (UK)
http://www.academyofurbanism.org.uk
CNU – Congress for the New Urbanism (USA)
www.cnu.org

Lokalaviser: Rakkestad Avis: www.r-a.no
Nasjonalt

Duany Plater – Zyberk arkitekter og byplanleggere (USA)
http://www.dpz.com/services_charrettes_public.htm

Plansmier www.plansmier.no Allgrønn www.omgivelser.no
Naboskap www.naboskap.no Arkitekt Arne Sødal www.sodalarkitekter.no

The Prince's Foundation for the Buildt Environment (UK)
http://www.princes-foundation.org/index.php?id=33

Regjeringens nettportal for stedsutvikling www.stedsutvikling.no
Nettportal for bærekraftig utviklingsarbeid i distriktene:
www.distriktssenteret.no

INTBAU – International network for Traditional Building, Architecture and
Urbanism www.intbau.org

Kontaktadresser fagteamet:
Siv.ark. Arne Sødal. Teamleder, hovedansvarlig for utforming av planen.
arnesoe@online.no - Tlf: 22 20 29 26
Arkitekt Paul Murrain
paul.murrain@virgin.net
Erling Okkenhaug: Strategi, profilering og kommunikasjon.
erling@okkenhaug.com - Tlf: 920 92 522
Audun Engh: Plansmieprosess, offentlig deltakelse.
audun.engh@gmail.com – Tlf: 926 22 626
Arkitekt Mihai Cazan; 3D-modell.
mihaicazan@zappmobile.ro - Tlf: 980 51 577
Landskapsarkitekt Nils Skaarer.
nskaarer@online.no - Tlf: 69 22 82 22
Plansmia i Rakkestad 2011

side 25

