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1. Bakgrunn og motivasjon for plansmia i Åfjord
Årnes i Åfjord kommune er et nyere tettsted som er vokst frem i på neset mellom Stordalselva
og Norddalselva. Årnes har vokst til over de siste 10-årene og hatt en positiv utvikling med
gode butikktilbud og eget rådhus fra 1970-årene, og med noen boliger hovedsaklig fra 50- og
60-årene.
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 en utvikling
basert på bevissthet om betydningen av stedskvaliteter og med vekt på en bred lokal
deltakelse før avgjørelser tas.
Initiativet til plansmie er utløst av at et større sentrumsområde, trafikklagstomta, frigjøres pga.
lokalisering utenfor Årnes sentrum. Et utkast til et større kjøpesenter er forkastet til fordel for
en mer helhetlig plan for hele Årnes, med målsetting om å skape en urban landsby basert på
mangfold.
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.

Brua over Stordalselva

Trafikklagstomta

Årnes handel

Årnes sentrum

Trafikklagstomta

Fra Årnes
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2. Forarbeidet
Bakgrunn for prosessen var et møte om stedsutvikling arrangert av Åfjord historielag
13.februar 2009. Her beskrev Erlig Okkenhaug fra nettverket Allgrønn en alternativ tenkning
rundt mulighetene for utvikling av Årnes. Geir Tinnen fra Øvre Årnes Eiendom A/S fattet
interesse og deltok som observatør på en plansmie arrangert på Brokelandsheia i Gjerstad
Kommune i mars 2009.
Det foregikk våren 2009 en utredning og avklaring i dialog mellom konsulentene, Øvre Årnes
Eiendom A/S, de folkevalgte og administrasjonen i Åfjord Kommune. Det ble holdt et
planleggingsmøte mellom Øvre Årnes Eiendom A/S og det foreslåtte fagteamet for
gjennomføring av prosessen.
Øvre Årnes Eiendom A/S valgte etter å sett erfaringene fra Brokelandsheia å gjennomføre en
plansmie som alternativ til en konvensjonell utredning og planprosess. Formålet var både å
trekke flere med i arbeidet og oppnå et raskere resultat.
Øvre Årnes Eiendom A/S sikret også finansiering til en plansmie fra Fylkeskommunen,
”Kysten er Klar”, samt egne midler.
Det ble inngått en kontrakt mellom Øvre Årnes Eiendom A/S og Arkitekt Arne Sødal for
gjennomføring av plansmie basert på et fagteam på syv personer som arbeidet sammen med
Sødal. Åfjord Kommune bestilte også en 3D modell av Årnes fra arkitekt Sødal. Modellen var
et nyttig redskap både for å få oversikt over eksisterende situasjon og legge inn de nye
forslagene.
For å sikre bred deltakelse og en aktiv utvikling av ideer arrangerte Øvre Årnes Eiendom A/S
en workshop over to dager i april 2009. Første dag deltok representanter fra alle sektorer i
lokalsamfunnet, aktuelle offentlige etater, private aktører og grunneiere for trafikklagstomta.
Andre dag ble det gjenomført møter og befaring samt forberedelse til plansmie.
Innledende foredrag ble etterfulgt av gruppearbeid der alle deltok aktivt og det ble avsluttet
med debatt. To representanter fra fagteamet deltok under workshopen og gjennomførte
dessuten en heldags befaring på Årnes sentrum. Etter forslag fra Øvre Årnes Eiendom A/S
utarbeidet arkitekt Arne Sødal et foreløpig skisseforslag i forkant av plansmia. Formålet var
ikke å låse plansmia til ett bestemt forslag, men å avklare en del faktiske og faglige premisser
og kunne starte plansmia med et konkret innspill til åpen debatt.

Åfjords ordfører Vibeke Stjern promoterte plansmia under Åfjord-dagene i juni 2009
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Seminaret i forkant av plansmia sørget for at mange Åfjordinger allerede var aktivt engasjert i
prosjektet. Lokalpressen ga bred informasjon om det forestående arrangementet og det ble
avholdt utstilling på Åfjorddagene der det ble delt ut brosjyrer for plansmia.

Utgangspunktet for skoleelevenes arbeide

Elevene ved Åfjord Videregående Skole og ungdomsskolen ble engasjert med å lage egne
forslag til utvikling av Årnes sentrum. Disse ble presentert under av plansmia.
Ca en uke før plansmia ble en folder med program, ”Landsbyen mellom elvene” sendt til
alle innbyggene i Åfjord.

Plakater brukt på stand under Åfjorddagene.
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3. Målsettinger for plansmia. Et resultat av seminaret i forkant.
1. Fortetting - Sammenheng, intimitet og bedre plassutnyttelse
2. Trafikkmønster / kjøremønster - Sikkerhet, sammenheng, et mer 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 med bedre kontakt med elvene.
6. Strategiske plasseringer - Riktig plassering av forskjellig typer etableringer og økning av
aktivitetstilbud i kombinasjon med flere boliger.
7. Estetikk og byggeskikk - Gode retningslinjer, identitet og særpreg basert på ”landsbypreg”
med menneskelig skala.
8. Parkering - Riktig plassering og riktig antall uten å dominere.

Åfjordbåten studeres

Geir Tinnen fra tomteeierne

Fra folkemøtet første dag

Skoleelever får se 3D-konstruksjon

Planleggere i arbeid

Besøk på Stokkøya

6

4. 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. Fagteamets eget
nettsted www.plansmier.org 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.

Skisseplan i forkant av plansmia

Illustrasjon av Landsbyen mellom elvene i forkant av plansmia
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5. Gjennomføring, program
Her er programmet for plansmia slik det ble presentert i informasjonsfolderen. Detaljert
program er vist i vedleggene.

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

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.
Styringsgruppemøtet onsdag ble justert opp til to timers
varighet, da man så behov for god tid til info og avgjørende
beslutninger kvelden før avsluttende arbeider.

En informasjonsfolder ble distribuert til alle husstander i kommunen.
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6. Aktørene og deres roller. Gjennomføring
Fagteamet
besto av åtte personer herunder arkitekter og landskapsarkitekt som arbeidet på heltid under
plansmia. Teamet hadde ansvar for gjennomføring av prosessen og produksjon av
planforslaget.
Styringsgruppen
besto av representanter fra formannskapet, ordfører og representanter fra Øvre Årnes
Eiendom A/S. Fagteamet og ansatte i kommunen deltok også under møtene. Styringsgruppen
møttes hver ettermiddag og fattet fortløpende vedtak om retningslinjer for arbeidet og hvilke
løsninger som skulle prioriteres. Dette innebar at prosessen fikk politisk forankring
fortløpende og frem til det endelige resultatet.
Folkemøtene
Alle innbyggere og andre interesserte var invitert til et åpent møte første dag av plansmia. Her
ble ulike sider av prosjektet presentert gjennom innledninger etterfulgt av åpen debatt der det
kom frem mange ønsker og forslag.
Mange av forslagene fra folkemøtet ble fulgt opp av fagteamet under det videre arbeidet.
På det avsluttende folkemøtet siste kveld ble forslagene presentert og diskutert. Forsamlingen
sluttet seg til forslaget ved håndsopprekning og med overveldende majoritet blant de ca. 150
fremmøtte. Tre stemte mot.

Andre fagfolk
Sentrale folk fra administrasjonen i Åfjord Kommune deltok på dagtid i samarbeid med
fagteamet og gav verdifulle innspill basert på spesialinnsikt og erfaring. Øvre Årnes Eiendom
A/S deltok også aktivt alle dagene.
Det var på forhånd avtalt møter mellom fagteamet og sentrale eksperter fra Trønderbilene,
Fosenveiene og Vegvesenet for å sikre at forslagene for stedsutvikling ble best mulig
koordinert med planene for ny bro- og veiløsninger. Plansmia hadde også besøk fra Statskraft,
grunneiere, beboere og næringsdrivende.
De viktige samarbeidspartnerne Husbanken, og Sør Trøndelag Fylkeskommune og ”Kysten er
Klar” deltok også med verdifulle innspill underveis.

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 150 innbyggere fra
kommunen benyttet denne anledningen til å påvirke prosessen. Se vedlegg.
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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 Årnes sentrum i fremtiden. Forslagene ble presentert
av selv med tegninger og powerpoint-presentasjoner både for fagteam og styringsgruppe på
dagtid.

Barna deltok med forslag til den fremtidige byen

Skolelever presenterte sine innspill til nye Årnes

Eiendomsmarkedet
Fagteamet hadde også samtaler med lokal eiendomsmegler fra banken der bl.a. følgende kom
frem.
Som attraktivt for boligkjøpere i Åfjord fremheves ikke uventet nærhet til natur og mulighet
for egen tomt av en viss størrelse. Dette gjelder særlig barnefamilier. Prisnivået har også vært
en positiv faktor. Muligheter for egeninnsats er viktig for nyetablerte boligkjøpere.
Det er forholdsvis høy andel handelsnæring i forhold til innbyggertall. Hyttemarkedet er en
del av forklaringen, men også et godt tilbud tiltrekker et regionalt samarbeid.

Erling Okkenhaug fra fagteamet gjør opptak til dokumentarfilm om plansmia i Åfjord.
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Kurs i plansmier
Parallelt med plansmia arrangerte prosjektet omgivelser.no i samarbeid med INTBAU
Skandinavia et kurs i plansmier som prosess. Her deltok studenter og fagfolk innen arkitektur,
landskapsarkitektur og planlegging fra åtte land.. Kurset ble ledet av Susan Parham som har
bred erfaring fra plansmier og stedsutvikling i Storbritannia. Det ble arrangert flere
forelesninger for studentene av fagteamet og kursdeltakerne. Dagen før plansmia arrangerte
Øvre Årnes Eiendom A/S en befaring til både innlandet og kysten i kommunen, slik at
deltakerne kunne bli kjent med kultur, landskap og byggeskikk.

Studenter deltok aktivt i plansmiearbeidet

Fra en forelesning

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 sin evaluering av kurset la studentene vekt på nytten av praktisk deltakelse kombinert med
teoretisk undervisning. Fagteam, studenter, ordfører og andre involverte deltok på et særdeles
vellykket sosialt samvær som avslutning siste kveld med lokalt musikalsk innslag. Årnes
Eiendom A/S var vertskap.

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
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7. Hvordan oppfyller planene målsettingene for plansmia?
1. Fortetting – Ledige tomter mellom og rundt eksisterende bygninger bebygges for å oppnå smalere
gater og smug. Det bygges tette småhusområder i tilslutning til og som en videreføring av eksisterende
bebyggelse både på nord- og sydsiden av Årnes.
I 20-årsplanen legges det opp til disse nybygde gulvarealene (BRA):
Butikker og kontorer, kultur og rekreasjon: 15.000 kvm.
Boliger – leiligheter 54 stk – 4.400 kvm eneboliger 31 stk – 9.600 kvm
2. Trafikkmønster/kjøremønster – Eksisterende veisystem strammes opp og bygater opprettes
gjennom oppdeling i mindre kvartaler. Veisystemet videreutvikles som et mer sammenhengende
nettverk som binder områdene bedre sammen.
3. Møteplasser – Sentrumsområdet på Årnes får smalere gate med et definert torg og supplert med en
serie med forskjellige plass- og parkdannelser. Gode møteplasser etableres der folk likevel ferdes, for
eksempel ved innganger til kaféer og butikker. På utvalgte steder skal paviljonger bygges for å gi folk
tak over hodet året rundt.
4. Grønnstruktur / grønne lunger – Innenfor byområdet etableres en strammere bymessig
beplantning med trerekker som markerer de viktigste gatene og plassene. Rundt neset etableres en
sammenhengende kyststi som kobler forskjellige sports-, fritids- og fiskeaktiviteter.
5. Universell utforming – Alle gater er knyttet sammen i et integrert nettverk med fortau og gatekryss
prioritert for fotgjengere og trafikk med naturlige fartsbegrensninger. Bebyggelsen er holdt lav og
tilpasset terreng for å gjøre tilgjengeligheten naturlig enkel for alle. All bebyggelse er direkte
tilgjengelig for ulike trafikanter og brukergrupper.
6. Strategiske plasseringer – Kjøpesenter innpasset i en kvartalstruktur med adkomst fra
gjennomfartsvei, men henvendt mot hovedgate. Bussparkering på torget foran et multifuksjonsbygg ed
kino og service. Turistinformasjon som paviljonger ved torget. Flytting av den gamle skolestua med
ny bruk som bibliotek og galleri. Svømmehall med velværesenter som aktivitetskaper på neset ved
hotellet.
7. Estetikk og byggeskikk – Det legges opp til hovedsakelig småskala bebyggelse som egner seg til å
oppføres i tre. Ellers anbefaler planen stort sett to- og treetasjers bygg med saltak. Enkelte signalbygg
som f.eks svømmehall er vist med avvikende og unik utforming. Boliggater beholder preg av rolige
grønne småhusområder.
8. Parkering – Dagens antall parkeringsplasser er opprettholdt, men omfordelt med mindre
gateparkering og i større grad parkering mellom bebyggelsen, i gårdsrom og tverrgater samt under
bakken under nytt kjøpesenter. Arbeids- og pendlerparkering legges over elven mot sør. Evt. ny
svømmehall/velværesenter vil få egen parkering under bygget. Ettersom trafikklagstomta fraflyttes i
nærmeste fremtid kan deler av tomta benyttes til parkering inntil underjordisk parkering etableres
under nytt kjøpesenter.
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Et skisseforslag til plan ble presentert i forkant for å skape debatt

Illustrasjonsplan 2029

Første skisseutkast – fra første dag i plansmia
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Eksisterende veinett

Fremtidig veinett

Eksisterende bygningsavtrykk
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Figurplan 2029

Tomtestruktur 2029

Grønnstruktur
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Utviklingstrinn 2009 til 2029

Årnes i 2009. Eksisterende bebyggelse i gult.

Årnes i 2014. Eksisterende bebyggelse i gult. Ny bebyggelse i rødt.
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Årnes i 2019. Eksisterende bebyggelse i gult. Ny bebyggelse i rødt.

Årnes i 2029. Eksisterende bebyggelse i gult. Ny bebyggelse i rødt.
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Årnes i 2029
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40

Ny gangbro

18

Årnes 2029 sett fra nordvest med ny gangbro til skolen. Utvidet rådhus. Den gamle skolestua
er flyttet til rett over brua.

Årnes sett fra sydøst med ny bro og gjennomkjøring. Nytt velværesenter/svømmehall ytterst på
neset.
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Årnes sett fra syd med gangsti fra skolen, via gamlebrua og flyttet skolestue. Kyststi rundt
neset via svømmebasseng og videre opp langs Stordalselva.

Årnes sett fra høyden vest for elven med grønt parkdrag langs kyststien i forgrunnen.
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Ny gangbro fra kyststien ved rådhuset og over til skolen.

Fugleperspektiv fra vest som viser de tre store møtestedene: Byparken til venstre, torget i
midten og aktivitetsplassen til høyre med svømmehall, lekeplass og brygge.
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Svømmehall utkraget over neset med glassvegger og maksimal kontakt med fjord, fjell og
klima.

Fugleperspektiv fra nord viser romslig bypark med paviljong og omkranset med trær som
front mot utvidet rådhus.

22

Fosen Fjordhotell sammenbygget med velværesenter og svømmehall og med brygge foran mot
fjorden.

Innkjøring fra syd med ny bro rett frem og siktlinje inn i sentrum bak den gamle broen til
venstre.
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Aktivitetsplass ved Fosen Fjordhotell med svømmehall i enden med nedkjøring til
parkeringsanlegg på høyre side.

Utsikt fra svømmehall over basseng og gjennom glassvegger ut mot fjorden. Skyvetak i glass
over som kan åpnes om sommeren.

24

Byparken sett mot musikk- og aktivitetspaviljong og utvidet rådhus i bakgrunnen.

Siktlinje fra ny bro langs ny gjennomkjøringsvei som miljøgate. Parkpaviljongen skimtes i
enden av gaten.
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Årnes sett fra boligåsen mot nordøst

Planen for Årnes sett ovenfra. Nord opp.

26

Lokal adkomst fra nord over eksisterende bro med sikt til torget med paviljong for
turistinformasjon.

Ny boliggate på trafikklagtomta med tett småhusbebeyggelse på begge sider og veikurvatur
som lukker gateløpet. Hjørnet på Årnes Handel ligger midt i siktlinjen.
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Eksisterende boliggate med villabebyggelse på venstre side og ny tettere småhusbebyggelse
på høyre side.

Ny og eksisterende boliggate deler seg og danner en liten park som et lokalt møtested.
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Eksisterende boliggate syd på neset med ny boligbebyggelse på høyre side som skjermer mot
utvidet næringsbygg og parkering for kjøpesenter.

Eksisterende boliggate syd på neset sett mot Fosen Fjordhotell og svømmehall.
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Tett småhusbebyggelse på trafikklagtomta i forgrunnen og eksisterende villabebyggelse med
parkpreg bak.

Gammel bro sett fra vest. Fører over fra skole til kyststi med flyttet skolestue til venstre og
svømmehall ytterst på neset til høyre ved enden av stien.
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Kyststi og bebyggelse langs Stordalselva ovenfor ny bro med laksebrygger og avtrapping i
elva.

Eksisterende bankbygg omkranset av nye bygninger med butikker og kontorer for
innovasjonssenteret med boliger over. Foran ligger bankplassen som et lukket byrom.
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Utsikt fra busstasjonen på torget med arkaden foran multifunksjonsbygget til høyre og med
skolestua med bibliotek/galleri i enden av siktlinjen ved broa.

Sikt over torget mot nytt kvartal med kjøpesenter, kontorer og boliger over og med parkering
under bakken.
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Fotgjengerprioritert passasje for busser og biler over torget. Arkaden til venstre dekker
venteareal for bussene og leder inn til multifunksjonsbygg med glassoverdekket torg. Kan
inneholde kino eller møtesal og diverse servering.

Sikt langs hovedgaten mot vest. Gateparkering på begge sider med prioritet for fotgjengere
på torget som er avgrenset av to informasjonspaviljonger.
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Ny bro og gjennomfartsvei utformet som miljøgate med fartsdempende utforming som kryss
med fortau, fotgjengeroverganger, utkjøringer og tett beplantning.

Utsikt fra arkaden foran busstopp med torg og Årnes handel i bakgrunnen.
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Nedkjøring i sidegate med adkomst fra ny gjennomfartsvei til underjordisk parkeringsanlegg
for ca. 80 biler under nye kvartaler på trafikklagstomta.
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8. Forslag til retningslinjer for utforming av fremtidig bebyggelse:
Målsettinger for miljø og byggeskikk.
Mange av dem som kom med innpill under plansmia var opptatt av at Årnes sentrums
fremtidige bebyggelse og utearealer må gi et miljøvennlig inntrykk.
Mange var også opptatt av byggeskikken på det fremtidige Årnes sentrum. Det ble ikke minst
påpekt som positivt at endel av de allerede oppførte bygningen har preg av byggeskikken
som er typisk for Åfjord og som folk verdsetter; trebygninger med saltak og detaljer. Dette
gjelder spesielt mye av den eldre boligbebyggelsen fra 50- 60- og 70-tallet.
Enkelte av de nyere bygningene i Årnes sentrum oppfattes som estetisk sett negative for
nærmiljøet på grunn av sitt preg av tilfeldig estetikk slik man kan finne på mange småsteder
landet rundt.

Forslag til husrekke og kyststi langs Stordalselva

Det vil være mulig å imøtekomme ønsker om helhet og stedstilknytning også i en tettere og
høyere bebyggelse på Årnes. Det er idag ikke noe problem i forhold til byggeforskrifter,
brannsikring og økonomi å oppføre ny urban bebyggelse i tre. Det oppføres idag trebygninger
i opptil seks etasjer der også de bærende konstruksjonene er i tre.
Flere var spesielt opptatt av taklandskapet, bl.a. fordi dette vil synes fra åsene rundt og kan
bidra til å gi et positivt inntrykk av stedet og dermed også flere besøkende. Gjennomgående
ønsker folk et variert taklandskap basert på saltak. Det ble under plansmia laget en liten
utstilling av forskjellige stedsmiljøer og de besøkende ble oppfordret til å merke av sine
preferanser. Småskala landsbystil med tradisjonell byggeskikk fikk klart flest stemmer.
Mange fremhevet den eldre trebebyggelsen i Trondheim sentrum som et forbilde for ny
bebyggelse på Årnes.
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Generelt er det vårt inntrykk at folk ser på 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.
Faggruppen ved Audun Engh, som hadde de fleste møtene med beboere og næringsdrivende
om disse temaene, har formulert et forslag til retningslinjer for bebyggelsen i fire punkter.
Disse kan evt. innarbeides i en fremtidig formingsrettleder som kan bli en del av
reguleringsbestemmelsene.

Gamleskolen flyttet og ivaretatt som viktig bygg i landsbyen

Den nye parken
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Nytt hovedtorg skisses

En kombinasjon av kjøpesenter og bygårder

Forslag til retningslinjer for miljøprofil og byggeskikk ved
fortetting av Årnes sentrum.
Kommunestyret oppfordres til å vurdere følgende prinsipper lagt til grunn i fremtidige planer
for miljø og estetikk, og ved evt. fremtidig omregulering på Årnes sentrum.
1) Bebyggelsens gater, møteplasser og grøntarealer bør være universelt utformet, være
fotgjengervennlig og redusere bilavhengigheten lokalt.
2) All ny bebyggelse i Årnes sentrum bør i utgangspunktet oppføres i tre. Med unntak av
spesielle bygninger som for eksempel svømmeanlegg. Dette både som en videreføring av
byggeskikken, og fordi tre er 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.
3) De bør oppmuntres til miljøvennlige byggemetoder, energisparing og reduserte
klimaskadelige utslipp. For eksempel med mindre vannkraftverk lokalt og flisfyring. Slike
miljøkrav kan evt. innpasses i reguleringsbestemmelser.
4) Nybygg på Årnes bør videreføre de beste byggeskikkvalitetene som preger eldre
bebyggelse i Åfjord og deler av den allerede oppførte bebyggelsen på Årnes. Dette
kan uttrykkes gjennom en variert trebebyggelse i en skala som er typisk for kommunen.
Graden av styring av arkitektonisk utforming må bli en avveiing mellom hva som er
minimum for å oppnå ønsket helhet og målsettinger om et landsbypreg med mangfold og
variasjon.
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Flere skissestudier fra plansmia

Formater

Eksempel på variasjon av uttrykk i et kvartal

Volumer og høyder på etasjer og arkader
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Leilighetsbygg i 3 etasjer

Urban struktur ut mot hovedtorget

Eksempel på tett, lav bebyggelse
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Små bygårder i tett, lav struktur

Små bygårder i tett, lav struktur

Det nye hovedtorget
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Drøfting av materialbruk og detaljer
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9. Veien videre
Underveis i plansmia ble enkeltforslag og den helhetlige planen fortløpende godkjent av
styringsgruppen under dens daglige møter. Her deltok politikere fra formannskapet, ordfører
og representanter fra Øvre Årnes Eiendom A/S. Fagteamet og ansatte i kommunen deltok
også under møtene. Videre ble planen vedtatt på folkemøte med overveldende flertall. Planen
har derfor allerede solid, lokalpolitisk og folkelig forankring.
Det vil være avgjørende at plansmias forslag aktivt tas i bruk i all planlegging og
prosjektutvikling som berører Årnes sentrum. Næringdrivende og investorer som viser
interesse for å etablere seg på Årnes bør på et tidligst mulig tidspunkt presenteres for planen
og inviteres til å koordinere sine ønsker med planens prinsipper. Dette for å unngå at
enkeltutbyggere på egen hånd starter en prosjektutvikling som vil være i konflikt med den
helhetlige planen.
Et opplegg for integrering av plansmias forslag i kommunens helhetlige planprosesser
bør inneholde følgende elementer:
1. Gjennomføre et oppfølgingsmøte med samarbeidspartnere, bidragsytere og andre viktige
instanser, som f.eks Vegvesenet – for å gå igjennom videre fremdrift og foreta nødvendige
avklaringer.
2. Politisk behandling i kommunestyret parallelt med reguleringsforslag for trafikklagtomta i
henhold til en helhetsplan for Årnes. Det må evt. avklares om lokalisering av svømmehall skal
tas opp til ny vurdering.
3. Hvis utbyggingsskissen fra Plansmia blir vedtatt som retningsgivende grunnlag for videre
utvikling og utbygging (intensjonsvedtak), må det legges opp en strategi for trinnvis
utbygging med dertil hørende økonomiske rammer. Bygging av ny bro med gjennomføring av
ny gjennomkjøringsvei bør prioriteres for gjennomføring.
4. Samtaler med berørte grunneiere. Flytting av skolestua til tomten ved brua kan være et
viktig symbolprosjekt og et tidlig resultat fra plansmiearbeidet, forutsatt at man ønsker å
vurdere saken på nytt.
5. Strategi og arbeid for markedsføring av Årnes sentrum, der materialet fra plansmia og
arbeidet med utviklingsplan og detaljplaner blir benyttet.

Mulige fremgangsmåter for å få befestet planene.
6. Omregulering av eksisterende reguleringsplan for Årnes sentrum - områdeplan etter ny
plan- og bygningslov.
7. Utviklingsplanen, som utbyggingsskissa fra plansmia blir en del av, rulleres sammen med
kommuneplanen og meldes inn som en kommunedelplan for landsbyen mellom elvene.
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10. Aktører
Teamet – Fagteamets sammensetting og oppgaver:
Arne Sødal: Leder av fagteamet, kontraktør for oppdraget
Arkitekt Matthew Hardy, London: Sjefsdesigner
Jan Inge Lindeberg: Arkitektur og landskap, byrom
Terje Bratteli: 3-D ansvarlig delvis assistert av dak tegner
Siv.ark Olav Bjerve: 3-D illustrasjoner
Erling Okkenhaug: Informasjon, webside, dokumentasjon foto og video, mediakontakt,
presentasjoner etc,
Audun Engh: Koordinator av deltakelse, publikumskontakt, registrering og oppsummering av
innspill, tilbakemelding til fagteamet og styringsgruppe.
Susan Parham: Ledelse og implementering av studentenes arbeid i prosjektet.

Sentrale deltakerne fra Åfjord kommune:
Styringsgruppen for plansmia
Styringsgruppa består av lokale representanter for oppdragsgiverne og representanter fra de
folkevalgte. Styringsgruppen skal ta løpende avgjørelser om foretrukne løsninger, basert på forslag fra
fagteamet og lokale aktører, og med åpne konsultasjoner underveis.
Geir Tinnen, leder, næringsliv
Øystein Syltern, næringsliv
Jostein Stjern, næringsliv
Kjell Inge Skaldebø, rådmann
Ingjerd Astad Steen, økonomisjef
Vibeke Stjern, ordfører
Oddbjørn Rømma, politisk repr.
Sissel Rånes, politisk repr.
Sekretær: Elin Rånes

Kursdeltakere:
Beate Akselsen, Høgskolen i Oslo, Gaute L. Thorsnes, Universitetet i Oslo, Mari Aune, Universitetet i
Oslo, Raluca Zbarcea, Romania, Mihai Racu, Romania, Sarah Bridges, Australia, Nick Williams,
Australia, Arunava Dasgupta, India, Divya Chopra, India, Mittal Anjali, India, Raquel Guerra, Spania,
Cathleen Chen, Hong Kong, Matthew Crook, Storbritannia og Mario Gallarati, Italia
Ragnhild Sandnes representerte Øvre Årnes Eiendom A/S som vertskap for kursdeltakerne.

Andre aktører eller besøkende:
Fra Statskraft, Sør Trøndelag Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Kysten er klar, Husbanken
MidtNorge og Fosenvegene.
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Kursdeltakere, fagfolk fra 8 land

Forslagene diskuteres.

Fagteamet
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11. Rapport fra Åpent Hus. Innspill fra besøkende.
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 Årnes var ca 150 innbyggere i Åfjord innom Åfjord Fjordhotell 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. Flere ønsket en mer sentralt plassert bibliotek. Et nytt
informasjonssenter for turister ble også etterlyst. Mange var opptatt av gode møteplasser
mellom bygningene. Det var delte meninger om lokalisering av ny svømmehall. 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.

Innspillene ble tatt vare på
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Kommentarer og innspill fra Folkemøtet 07 09 2009
Innspill fra salen: Dere kan ikke rive ned gamle bygg og hjem for å sette opp nye, ingen kan
gjøre noe sånt. Han mener planen er dårlig og at det er galt å foreslå ødeleggelse.
Innspill fra salen: Hans familie har drevet forretningen i tre generasjoner og det er viktig for
han at de kan holde liv i denne forretningen. Han virker positiv til planen og prosessen.
Innspill fra salen: Han forteller om hvordan endringer raskt ble utført tidligere uten at noe
råd ble involvert. Det ble bygget der folk kjente folk som eide land. Han mener at dette var en
skandale for utvilklingen.
Innspill fra salen: Mener at en rad med hus bak butikkene er upraktisk. Han er bekymret og
nervøs men ikke direkte negativ.
Innspill fra salen: Hun ønsker seg:
- et sted i sentrum hvor barna kan leke i trygge/hyggelige omgivelser hvor foreldrene kan sitte
rundt på benker på et sosialt sted å se på/følge med sammen.
- et sted for barna å bade/svømme i fjorden nær sentrum. Der er flere fine strender i området
men ikke i nærheten her.
- En liten kai/havn med båter.
- Ikke et stort kjøpesenter, det er ikke passende for dette lille samfunnet, dette kan du få i
byen. De unge vil ha det, men ikke resten. Hun vil heller ha gater med små og mer
interresante butikker.
- At byens sentrum skal være tilrettelagt for de eldre, alt på samme nivå, samlet på et sted, lett
tilgjengelig.
- Gåavstand til biblioteker, og at det bør være en kafè i tilknytning til biblioteket.
- Hovedfokus på barna og deres familier. Hun flyttet hit, har ikke bodd her hele livet.
- Lekeplasser.
Hun fikk god applaus for sine ønsker og de tingene hun sa.
Innspill fra salen: Han mener at den nye tomta hvor bussene nå skal flyttes ut av området gir
dette stedet store muligheter. Han sier at lokalbefolkningen må tenke seg veldig godt om hva
man ønsker å gjøre og hvilke alternativer man har.
Innspill fra salen: Mener vi bør snakke MED folket her og ikke TIL folket. Mange trenger
et lite spark bak for å komme med sine meninger og engasjere seg. Menneskene som bor her
bryr seg veldig om stedet sitt så vi må bruke tid på å LYTTE å SNAKKE MED dem.
Innspill fra salen: Elevene har vært veldig kreative med sine oppgaver som omhandler
stedets fremtid. De har jobbet hardt på kort tid. Lærerne mener at noe av elevenes materiale
kan bli brukt. De unge/elevene vil ha andre ting på stedet enn de voksne/eldre. Vi må tenke på
hva som symboliserer dette stedet, Åfjord båten, elva med laksen. Det er mange mennesker
som har lagt ned mye jobb og tenker i dette. Det er forskjellige ønsker for de forskjellige
generasjonene på stedet. Hun håper at når hun blir eldre at det vil være noe i sentrum for
henne. Noe med gode/lange åpningstider slik at det blir brukt.
De unge er bekymret for at de ikke kommer til å få et sted å henge inne, de vil ikke bare ha et
sted ute, men kanskje en internettkafe, eller et annet sted for å være sammen.
De unge er positive til elvepromenaden.
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Innspill fra salen: Han utfordrer politikerne, hen mener de er svake når det gjelder kvalitet
og burde fokusere mer på dette. Han vil at politikerne skal tre frem og stå for bedre kvalitet.
Innspill fra salen: Han har bare bodd her i 3mnd. Han peker på Oppdal og hvordan de har
gjort ting der, de har kulturhus, kino og mange andre ting selv om det er lite sted.
Han vil ha en gågate. Han er fra Trondheim. Han mener at buss og varelevering kan gå
gjennom byen, men ikke forbipasserende tungtrafikk. Ta vare på byens kultur og tradisjon.
Gjør stedet sykkelvennlig, og fokuser på universell utforming. Legge til rette for folk med
rullestol ol. Han får god applaus.
Innspill fra salen: Han vil at vi skal tenke på hvordan folk utenfra ser på de lokale her. Han
støtter den forrige kommentaren om universell utforming i sentrum.
Innspill fra salen: Han har bodd her i mange år og mener dette er en positiv utvikling for
folk her. Han oppfordrer også flere til å engasjere seg å komme ned her på hotellet. Han sier
at det også er viktig at folk sier ifra NÅ dersom noe blir galt for dem og ikke venter til det er
for seint til å finne bedre løsninger.

Gule lapper - kommentarer tirsdag 090908
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torgboder sperrer i dag gangareal. Inkl. Personer med handicap. Sett av egne plasser.
Gangstier langs elv ved Nedre Årnes vil bli oversvømmet hver vinter
Båter og badeplass. Ikke svømmehall. Legg den som vedtatt
Basseng bør ligge ved skolen pga: skolebarna + mulighet for mange p-plasser
Handlemiljø
Den nye skolen er fin! Fint å tenke nytt
Behold Nedre Årnes som veien er i dag!
Økonomisere med arealene
Ta vare på dimensjoner som er her
Steder for barna
Store butikker som ikke ser ut som kjøpesenter
Innsyn til sentrum fra ny riksvei
Lastebiler. Levering av varer
Mange av dagens sentrumsbygg er store og ikke spesielt fine, litt ”låveaktige”
Flest mulig lokale byggere og investorer
Kulturscene ute/inne
Felles parkeringsplass for ansatte utenfor sentrum
Riksveien bør flyttes
Trafikken i hovedgata bør flyttes hvis det kommer flere hus
”det rare” dimensjoner
Nedre Årnes boliggate
Kort-tidsparkering. Hvor?
Rett virksomhet på rett sted
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•
•
•
•
•
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•
•
•
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Fremtidig kystriksvei – 1 time til byen
Sikre urbane tendenser
Alt som genererer mennesker
Vitalisere nærheten til elven
Økt boglede
Vei RV715 Årnes – Rørvik turismeutvikling
Terskler i elven god fiskeforvaltning
Promenade langs elven
Terskeler i elven
Få næringsliv til å leve
Robust utvikling for fremtiden
Parkering Åfjordstorget
Behov for nye p-plasser når trafikksentralen forsvinner
Café med norsk mat
Pol i Årnes vil føre til at flere handler her
Å ankomme et sted. Sikre overraskelsen Åfjord
Utbyggere: åpne for individuell kreativitet
Ansatte parkering?
Viktig med grønt / vrimleareal i sentrum + café
Benkene utenfor banken er hyggelig hvilested i dag
Parkering nære, men ikke midt i. Folk må tåle å gå litt. Hvordan gjøre dette attraktivt?
Felles handlevogner for alle butikker? Samarbeid
Rundkjøring på tur inn til sentrum fra Trondheim for å dempe farten
Forslag til leilighet: en slags bygård med et åpent fellesrom i midten. Private terrasser
utvendig (+tegning)
Flere små og trivelige parkområder og sitteplasser
Bibliotek må flyttes og kanskje kombineres med andre ting for eksempel internettkafé
Ikke la det se ut som en evig byggeplass. Se muligheter og midlertidige løsninger
Knytte stien langs elvene med nærliggende turområder
Enveiskjørte gater for å minske trafikken

Gule lapper - kommentarer onsdag 090909
• Jeg er forelder og ønsker meg basseng i sentrum (mellom broene)
• Park nedenfor hotellet
• Utvide rådhuset, plass til legekontor, tannlege. Lett adkomst for alle brukere, med og uten
rullator. Flott!
• Kystkultur Åfjordsk?
• Legge til rette for mer torghandel
• Større satsning på museum
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• (1) På tangen ved hotellet ikkje svømmebasseng men parkområde med leikeplass –
leikeapparat (Ila-parken) med plass for benker, grøntareal, beplantning (2) slik at folk kan
treffast uformelt, småbarnsfamiliar kan kose seg, slappe av i trygge omgivelser. ved parken
skal det (3) vere (småbåtanlegg) kai med mulighet for å fiske med fiskestang i forbindelse
med ”strandpromenaden” tilrettelagt også for rullestolbrukarar.
• Steder for barna
• Ikke basseng i ”landsbyen mellom elvene”
• Møtested bibliotek i kjøpesenter – økt åpningstid. Internettkafé – turistinfo.
Utstillingslokale – privat / offentlig samarbeid. Tenkt stort rundt biblioteket!
• Ikke rasere det som er
• Vi vil ha en park / grøntareal med lekeapparater
• Svømmehall ut av landsbyen. Skissere påbygg rådhus: lege, helsestasjon m.fl.
• Filial for museet på det nye torget
• Blomster og grønne områder skaper god atmosfære
• Turistinformasjon (ved bro fra sør) med mulighet for parkering av både bilder og
turistbusser
• Fjern badeanlegg. Åpner for utvidelse av hotell og et fint parkanlegg mot elvene
• Berghuset må bli synlig
• Helsehus sentralt, med bussholdeplass utenfor
• Bibliotek på sentral plass
• Akvarium
• Familiesenter / helsehus midt i senter med park / lekeplass i umiddelbar nærhet. Tannlege,
Fosen-team, BUP, fysioterapi, voksenopplæring, PPT, helsestasjon, jordmor,
støttekontakter, psykisk helsearbeid, legetjeneste, barnevern, ergoterapi
• Legekontor, rehabiliteringstjeneste (fysio + ergoterapi). Familiesenter: barnevern, PPT,
psykiatri, helsestasjon, Fosenteamet, BUP. Alle samlokaliseres + tannhelsetjenesten. Ikke
nødvendigvis i sammenheng med rådhuset, men samlokalisert i ”landsbyen”
• Korttidshybler for kunstnere og forfattere
• Felles innkjøring for vareleveranse for Åfjordstorget og Årnes Handel
• Tangen ved hotellet et stort parkanlegg med leikeapperat + uterestaurang med mulighet for
servering. Trafikklagtomta stort grønt areal med mulighet for å ha dyr et lite fjøs: åpen
gård! Parkanlegg, masse leikeapparat, gamle bygninger i et harmonisk miljø. Ikke noe
videre flere butikker. Et lite museum i en liten koselig bygning. Tilbud for ungdom etter at
de er utdannet. Mange ønsker å flytte tilbake til Åfjord
• Sikre allmenn ferdsel langs elven
• Hvite steiner på div. plasser. Overbygg av vei mot elva, Rådhuset. Legg inn lyd av elva på
parkområder. Kjerrevei over plen / park. Taxi / helsebuss omlasting
• Tenk helhetlig: alt innen helsetjenester søkes kanalisert innenfor ett område i SENTRUM
• I denne plansmie-prosessen, kjem mange med konkrete ønsker for kva som skal vere her.
Eg synest det må ligge ein ”grunnfilosofi” for planlegginga. Korleis vil vi at ÅRNESET
skal framstå utad? Korleis kan vi tilby Åfjord til dei som evt. vil etablere seg med bedrifter
her. Korleis kan vi skape ein ”landsby” som ungdommen finn det interessant og spennande
nok til å bu her. Komme tilbake etter utdanning og etablere seg her.
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• Meir sentral beliggenhet av (biblioteket) ”BOKKAFÉ”. Med bibliotek, bruktbokhandel med
koselege bokhyller og ein slik atmosfære at folk trivst, brukar staden til å treffast. Arena for
kulturskuleelevane, til små opptredelser.
• Helse- og familiehus i 1, gamle postdistribusjon, der tannlegen også er
• Flytt den gamle skolen og bruk den til bibliotek + café
• Småbutikkar i staden for kjøpesenter
• Stor leikebutikk
• Nor-kontakt
•

Gule lapper - kommentarer torsdag 090910
• Gjør stien langs elva lengre og knytt den opp mot nærliggende turområder (Mælan,
Frøneset med mer)
• Tilrettelegg veien og stien for funksjonshemmede
• Tilrettelegg slik at stedet ikke seer ut som en byggeplass over lengre periode
• Enveiskjørte gater for å minske trafikk. Torget bilfritt eller med færrest mulig biler.
• Heller flere bygg, evt med overganger, enn et dominerende, stort, høyt bygg
• Bygninger på trafikklagtomt som innbyr til at flere aktører innen varehandel vil være i
sentrum
• Svømmehall må inneholde arealer som tiltrekker seg fagfolk i ”velvære-trim-behandling”
• Nedre Årnes bevares som boliggate. Bruk øvre delen av tomtene bak Rema / ICA som
kombiareal. Felles vareinngang til Rema / ICA / Bygg og Bo med mer. Ikke dagens plan.
• Veien inn mot gamle sentrum for både bil og buss, med mennesker først. Buss på- og
avstigning i sentrum. Bussene kan kjøre over gamle brua.
• Et levende bygg med venterom / kiosk / turistinfo. Et levende bygg som bedrer
kollektivtransport, og gjør at kundene trives
• Trafikklag-tomta: parkering på og under jorden, lett synlig fra brua / riksveien
• Bibliotek og ”fellesareal” til kino-konsert-storstue
• Svømmehall med samlingspunkt og velvære må tegnes inn nede ved hotellet
• Politiet støtter ny bruplassering for å få trafikk vekk fra sentrum. Men farten må dempes rett
etter broen.
• Ønsker for busstomt: Kultur- og handelshus. Scene i tilknytning til konditori / bakeri.
Bibliotek. Kunst. Husflid.
• Ikke hus med flate tak. Gammel byggeskikk på husene.
• Bibliotek mer sentralt. Med kulturhus / scene / konserter / kino
• Elementene Åfjord / vann / båt må forsterkes
• Svømmehall der den er vedtatt
• Rådet for funksjonshemmede: viktig med p-plasser som er riktig plassert, tilstrekkelig
antall, tydelig merket
• Savner bensinstasjon i sentrum, pol, kino, bowling, konsertplass
• Nedre Årnes som en stille boliggate
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• Veien må ikke komme for nær bolighus i Stordalsveien. 3 etasjers nybygg for mye pga
skygge
• Parkeringsplass på sørsiden av elva, etter at veien er omlagt. Blant annet for pendlere.
• Det kommunale rådet for funksjonshemmede håper at universell utforming blir ivaretatt
• Promenade er fin tilførselsvei for skoleelever som går skole / svømmehall
• Ja til strandpromenade
• Pensjonistleiligheter i sentrum, som er tilrettelagt. Ikke store eneboliger med store hager.
• Brua fungerer bra i dag. Men med mer bebyggelse er det fint å flytte veien og få mindre
trafikk i sentrum
• Benkene utenfor banken er mye brukt – det skal ikke så mye til for å skape hyggelige steder
• Folk kjører 1 time til Ørlandet for å handle. Det vil endre seg om man får pol hit.
• Mer grønt i sentrum. Café ved torget: eldre ønsker seg norsk mat.
• Basseng bør ligge ved skolen – bra for barna spesielt i forhold til vær om vinteren
• Det er behov for rolige områder, samleplass og lekeplass for unge mødre med barn
• Banken er et fint sentrumsbygg. Nyskolen er også fin
• P-plasser: det går fint nå men er stort behov om sommeren. I dag gjør trafikklageret at det er
nok p-plasser.
• Mange av sentrumsbyggene ser ut som låver. Det må gå an å tenke nytt
• Også områdene rundt boligene må gjøres fine
• Flere små parkområder med benker og sitteplasser
• Flytt biblioteket. For eksempel som del av kulturhus. Også med tilbud til ungdom. Evt på
neset ved hotellet med gangsti
• Det er behov for en sal / scene for 250 mennesker
• Gangstier er viktig
• Kunstgalleri savnes. Kanskje lagt til hotellet?
• Skole, svømmehall og bibliotek bør være samlet
• Tilrettelegg for alle grupper. Bevar Nedre Årnes
• Bassenget bør ligge som signalbygg ved hotellet. Se på gjeldende vedtak!
• Det bør legges til rette for fiske fra den gamle broen
• Rådet for funksjonshemmede påpeker at det må være p-plasser for funksjonshemmede.
Viktig: plassering
• Båter, badeplass og park men ikke svømmehall ved hotellet
• Turistinfokiosk tilknyttet tilleggsfunksjoner: kaffe + noe å bite i. Buss, bibliotek,
internettkafé (viktig for turister!)
• Sentrale p-plasser for biler med småbarn. Ved siden av HC-parkering (se Bærums Verk)
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Vedlegg 1 PLANSMIA I ÅFJORD - detaljert dagprogram.
Lørdag 5.september -09
I løpet av ettermiddag / kveld vil arkitektstudentene, arkitekter og øvrige deltakere ankomme
Trondheim og Åfjord.
Plan: Studenter og øvrige som har behov for transport til Åfjord. Vi forsøker å koordinere
avgangstid i Trondheim ved at de første ankomne venter til de siste har kommet.
Behov: Vi trenger transport ut til Åfjord. (siste hurtigbåt har gått) Her blir det privatbiler som
blir løsningen.
Studentene innkvarteres også på hotellet hele uka på dobbeltrom. Enkeltromstillegg betales av
studentene.

Søndag 6.september -09 (ansvar dagsprogram: Geir)
kl 0800
Frokost Ordfører Vibeke ønsker velkommen.
kl 0900 – 1200
Utflukt innland. Stordalen. Runde rundt om i sentrum Årnes / Monstad.
kl 1200 – 1400
Arbeidslunch. Brifing og info til studentene fra kursholder.
Administrativt møte.
kl 1400 – 1800
Utflukt kyst. Stokksund / Stokkøya. Kl 1600 Enkel middag på
Strandbaren. Orientering om Strandbaren / SUB hus. Omvisning.
kl 1800 – 2000
Foredrag for studentene på hotellet.
kl 2100
Kveldsmat på hotellet. Brødmat.

Mandag 7.september -09 (ansvar dagsprogram: Kjell Inge)
kl 0730
Frokost
kl 0900 – 1100
Intern organisering. Rigging. Etablering av fagteamet. Hilse på. Etc
kl 1100 – 1200
Kommunens interesser. Orientering ang plankart, retningslinjer.
Toveiskommunikasjon fagteamet / kommunen (Tor og hans hær)
kl 1200 – 1300
Middag, gryterett.
kl 1300 – 1500
Befaring. Tor og ”alle” blir med.
kl 1500 – 1600
Møte med styret i Øvre Årnes vs fagteamet
kl 1600 – 1800
Forberedelser til åpent folkemøte (inkl kveldsmat, brødmat)
kl 1800 – 1900
Møte i Styringsgruppa / fagteamet. Vedta prinsipper / protokollføres.
kl 1900 – 2100
Åpent møte. Offentlig folkemøte. Hilsen fra Vibeke (fra Svg)
kl 2130
”Small talk”

53

Tirsdag 8.september -09 (ansvar dagsprogram: Geir)
kl 0730
Frokost
kl 0830 – 0930
Morgenmøte fagteamet. Oppsummering fra dag en + folkemøtet.
kl 0900 – 1700
Åpent for publikum. Innspill noteres fortløpende
kl 0930 – 1030
Møte med Fosenvegene (Knut S m/svv og Øystein, Tor)
kl 1015 - 1030
Innspill fra sjåfør i Trønderbilene ang busstopp, radius, etc
kl 1030 – 1200
Møter med lokale næringsinteresser. (ca 20-30 min på hver)
kl 1030 – 1100
kl 1100 – 1130
kl 1130 – 1200

Møte Magne Nilsen/Sporten vs Fagteamet
Per K Hårstad/Åfjordstorget vs Fagteamet
Voll arkitekter/Årnes Handel vs Fagteamet

kl 1200 – 1300

Lunch. Brødmat.

kl 1300 – 1400

Forts møte med lokale næringsinteresser.
kl 1300 – 1330
Møte H Stjern/Stjern EiendomAS vs Fagteamet
kl 1330 – 1400
Møte J Stjern/Åfj Sparebank vs Fagteamet

kl 1400 – 1700
kl 1700 – 1800
kl 1800 – 2000
kl 2000
kl 2130

Møter med offentlige aktører. Ikke berammet. (fylket, Statkraft etc..)
Oppsummering fagteamet. Forberedelser.
Møte i Styringsgruppa / fagteamet. Vedta prinsipper / protokollføres.
Middag (enkel)
”Small talk”

Onsdag 9.september -09 (ansvar dagsprogram: Jostein)
kl 0730
Frokost
kl 0830 – 0930
Morgenmøte fagteamet. Oppsummering fra dag to.
kl 0930 – 1700
Åpent for publikum. Innspill noteres fortløpende.
kl 0930 – 1700
Det tegnes og tegnes. Studenter og arkitekter i arbeid.
kl 1000 – 1100
Møter med interesseorganisasjoner / Orientering til representanter fra
”Kysten er klar”
kl 1100 – 1200
Presentasjon fra Åfjord VG Skole, fra Grunderdagen
kl 1200 – 1300
Lunch. Brødmat
kl 1300 – 1400
Presentasjoner fra Åfjords skolene og evt barnehager.
kl 1400 – 1600
Befaringer, møter etc
kl 1400 – 1430 Lomundal (svømmehall) vs Fagteamet
kl 1430 – 1500 Orientering til kommunestyret av en fra Fagteamet
kl 1500 – 1600 Husbanken. Orientering / toveis kommunikasjon. (?)
kl 1600 – 1700
Oppsummering fagteamet. Forberedelser.
kl 1700 – 1900
Møte i Styringsgruppen / fagteamet. Vedta prinsipper / protokollføres.
Møtet er utvidet, dvs at hele planutvalget er med på møtet for å få et
nært kjennskap til arbeidsmåte og metodikk.
kl 2000
Middag. Planutvalget inviteres.
kl 2130
”Small talk”
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Torsdag 10. september -09 (ansvar dagsprogram: Øystein)
kl 0730
Frokost
kl 0830 – 0930
Morgenmøte fagteamet. Oppsummering fra dag tre.
kl 0930 – 1600
Fagteamet fullfører planen. Uavklarte forhold avklares.
Pressekonferanse.
kl 1200 – 1300
Lunch. Brødmat
kl 1600 – 1700
Oppsummeringer fagteamet. Forberedelser til åpent møte.
kl 1700 – 1830
Møte i Styringsgruppen / fagteamet. Vedta prinsipper /protokollføres.
kl 1900 – 2100
Åpent møte. Offentlig folkemøte. Presentasjon av ny plan.
kl 2115
Middag. Hyggelig avslutning av plansmia. Dessert og kaffe..

Fredag 11. september -09 (ansvar dagsprogram: Geir)
kl 0800
Frokost
kl 0900 – 1000
Morgenmøte fagteamet. Oppsummering fra dag fire og folkemøtet.
kl 1000 – 1600
Møter. Avklaringer. ”Knyte sekken”
kl 1200 – 1300
Lunch. Brødmat.
kl 1300 – 1500
Møte i Styringsgruppen. Vedtak og oppsummering.

Endringer kommer fortløpende,
Studentene kommer bl.a. fra Hong Kong, India, Romania, Italia, England, Australia, Spania,
Norge
Landsbyen 13.august -09
Geir T

Endret 22.august
Endret 24.august
Endret 25.august
Endret 03.september
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Vedlegg 2. Mer om Årnes sentrum, plansmier og stedsutvikling her
Lokalt - Regionalt:
Åfjord Kommune: www.afjord.kommune.no
Nettside om Åfjord: www.aanf.no
Husbanken Region MidtNorge: www.husbanken.no
Sør Trøndelag Fylkeskommune: www.stfk.no
Lokalaviser: www.fosnafolket.no

Nasjonalt
Plansmier
www.plansmier.org

Allgrønn
www.omgivelser.no

Naboskap
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
www.ceunet.org
Academy of Urbanism (UK)
http://www.academyofurbanism.org.uk/
CNU – Congress for the New Urbanism
www.cnu.org
Duany Plater – Zyberk arkitekter og byplanleggere (USA)
http://www.dpz.com/services_charrettes_public.htm
Prince’s Foundation for the Buildt Environment
http://www.princes-foundation.org/index.php?id=33
INTBAU
www.intbau.org
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Vedlegg 3 - Om plansmia for Årnes sentrum i pressen:
Artikler kan lastes ned i full størrelse fra www.plansmier.org
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Fra nettaviser og nettsteder
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Vedlegg 4.
”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.

59

Vedlegg 5. Noen av prinsippene 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 skiltog 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.
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Vedlegg 6. 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
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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.

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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