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Sentrumskjernen i Rissa – hvor er den? 

Rissa kommune arbeider med en reguleringsplan for Rissa sentrum. Planprosessen startet med utarbeidelse av et planprogram som 

blant annet definerer målet for og formålet med planarbeidet samt beskriver hva det er viktig å vurdere og utrede underveis i  

planprosessen.  
 

Formålet med planen 

Formålet med planarbeidet er å styrke Rissa som et aktivt og kraftfullt kommunesenter for boset-

ting, næring, handel og opplevelser.  

 

Det er også definert et resultatmål for planarbeidet.  

Her står det blant annet at planen skal vise den geografiske avgrensingen av Rissa sentrum.  

 

Frem til i dag har arealene på begge sider av Rådhusveien frem-

stått som sentrumskjernen i tettstedet Rissa. I mange år har bolig-

feltet, skoler og helsetun ligget et stykke unna sentrumskjernen. 

De siste årene og i dag opplever tettstedet Rissa økt utbygging 

utenfor sentrumskjernen. Vi har nå fått utbygging av også handels/

servicevirksomhet på nordsiden av Hertug skules veg. 

 

Det er med bakgrunn i denne utviklingen og de definerte målene 

og formålet med planen, det nå anses som viktig å ta en vurdering 

av samt avklare hvilket område som skal defineres som sentrums-

kjernen i Rissa. Er det fortsatt Rådhusveien som er sentrumskjer-

nen i Rissa, eller har sentrumskjernen flyttet seg på grunn av økt 

utbygging også på den andre siden av Hertug skules veg? 

 

 

 

En avklaring av hva vi oppfatter som og ønsker at skal 

defineres som sentrumskjernen i Rissa vil 

 tydeliggjøre utgangspunktet for veksten i Rissa  

sentrum 

 være et grunnlag for beslutninger om hvor vi skal  

legge til rette for ulik type utbygging 
 

 
Planprogrammet skriver utfyllende om dette temaet og at det er 
viktig å avklare denne problemstillingen som en del av planproses-
sen. 
 
Prosjektgruppen som jobber med reguleringsplanen for Rissa sen-

trum har derfor brukt høsten 2014 til å arbeide med temaet 

’sentrumskjernen i Rissa’, og det heftet du nå holder i hånden pre-

senterer resultatet av dette arbeidet.  



 5 

Del 1 - Faglig del 

 

Fagkunnskap, basert på teori samt erfaringer fra andre steder, om stedsutvikling og egenskaper ved ulike typer steder. 

 

Del 2 - Innbyggernes ønsker 

 
Innbyggernes og næringslivets (brukerne av sentrum) innspill og tanker om utviklingen av Rissa sentrum 
 

Del 3 - Politikernes tanker 

 
Politikernes, representert ved HLTM, sine tanker og ideer om utviklingen av Rissa sentrum 

 

Hva kan du forvente å lese? 

 

Heftet består av tre hoveddeler: 

 

Til sist presenteres to prinsipielle alternative utviklingsretninger for Rissa sentrum. Disse er utarbeidet på bakgrunn av fagkunnskapen og teorien som er presentert i  

del 1.  
 

Prosjektgruppens ønske med dette heftet er å gi en samlet presentasjon for politikerne hva ulike grupper (innbyggere/næringsliv,; politikerne; fagfolkene i administrasjonen) mener om 

Rissa sentrums utvikling, for så å be politikerne gjøre et vedtak om ønsket utviklingsretning som prosjektgruppen kan benytte som grunnlag for videre planlegging av tettstedet Rissa og 

Rissa sentrum. 
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DEL 1 
- faglig del 

Del 1 representerer kommuneadministrasjonens  

fagkunnskap inn i problemstillingen Hvordan skal  

sentrumskjernen i Rissa utvikle seg? 

 

Her presenteres faglig kunnskap om den type sted som 

tettstedet og sentrumskjernen i Rissa utgjør.  

Sted 

Tettsted 

Bygdeby 

Rurale steder (bygd) 

Urbane steder (by) 

Ved å definere og beskrive hva et sted, tettsted, bygde-

by, bygd og en by er, ønsker vi å fremme hvordan man 

faglig tenker om norske tettsteder  og hvordan de kan 

utvikle seg langs en rural-urban dimensjon.   

 

Attraktive steder 

Utvikling av tettsteder handler om å gjøre dem mer 

attraktive. Hva skal så til for at steder oppleves som 

attraktive? 

Statlige føringer  

- Statlige planretningslinjer 

for samordnet bolig-, areal-, 

og transportplanlegging 

 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal 

fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursut-

nyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkav-

vikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bære-

kraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdi-

skaping og næringsutvikling, og fremme helse, mil-

jø og livskvalitet.  

 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør frem-

me utvikling av kompakte byer og tettsteder, redu-

sere transportbehovet og legge til rette for klima– 

og miljøvennlige transportformer.  
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Tettstedet Rissa og bygdebyen Rissa 

Sted 

Et tettsted er et type sted, og det er derfor naturlig å først gi et innblikk i hvordan man kan 

definere begrepet ‘sted’. Et sted kan forstås som et område på jorden preget av en be-

stemt topografi og vegetasjon og et bestemt klima, og videre av menneskeverk, som byg-

ninger og byrom. Et sted bør ha en viss tetthet og en klar avgrensning slik at stedet er lett 

definerbart i forhold til landskapet omkring. Steder har en romlig struktur og en karakter, 

og består av kvalitative egenskaper/stedskvaliteter 

 

Steders romlige struktur er forholdet mellom horisontale og vertikale retninger og be-

grensninger. Åpninger er også betydningsfulle element i en romlig struktur.  

 

Steders karakter dannes ut fra stedets romlige struktur. Karakteren er helhetsopplevelsen 

av stedet og er betinget av de «tingene» som utgjør den rommessige orden på stedet. 

 

Sammenheng og helhet er viktig for et steds karakter, og for at et sted skal ha en tydelig 

karakter, bør de menneskeskapte, bygde omgivelsene forholde seg til den naturgitte rom-

lige strukturen, både når det gjelder plassering, form, farge, og materialbruk. 

 

Stedskvaliteter er alt fra den overordnede romstrukturen og ned til menneskeskapte de-

taljer. Det er kvalitative egenskaper ved et sted som utgjør «innholdet» på stedet. Det er 

alle de ting og forhold som utgjør vår daglige livsverden – både fysiske kvaliteter og det  

livet som pågår på stedet hver dag. Stedskvaliteter kan være både landskapet eller land-

skapselementer, arkitektur, bebyggelsesstruktur, byrom, næringsstruktur, uteliv, kulturliv, 

og rekreasjon. 

 

Tettsted 

I Norge er tettsteder definert slik: 

Hussamlinger hvor det bor minst 200 personer (ca. 60-70 boliger) og hvor avstanden mel-

lom husene normalt ikke overstiger 50 meter. 

 

Det er allikevel rom for skjønn i definisjonen av tettsteder, da husklynger som naturlig hø-

rer med til tettstedet kan tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. 

 

Tettstedsdannelser og utvikling av tettsteder er et uttrykk for en urbaniseringsprosess. 

Utvikling av tettsteder innebærer sentralisering og konsentrasjon, som er kjernen i urbani-

seringsprosessen. Byer er også tettsteder, men begrepet tettsted brukes om mindre tett-

bebyggelser med urbant preg som ikke er store nok til å kunne kalles by. Et tettsted er 

altså et bymessig område med tett bebyggelse som skiller seg fra landsbygda omkring med 

spredt bebyggelse.  

 

Etter andre verdenskrig vokste det fram mange nye tettsteder, og vi fikk en urbanisering 

av bygde-Norge. Svært mange av de nye tettstedene vokste fram i bygdekommuner som 

tidligere ikke hadde senterdannelser. Disse ble gjerne nye kommunesenter, som etter 

hvert er blitt kalt bygdebyer 

Hva er et tettsted? 
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Idealtypen bygdeby finnes ikke i virkeligheten, men betegnelsen er brukt for å beskrive 

fellestrekk og karakteristiske trekk ved det fysiske miljøet i de nye tettstedene som vokste 

fram på landsbygda og som har utviklet seg til bygdesentrum.  

Bygdebyer er planlagte tettsteder bygd opp omkring det administrative sentrum i bygde-

kommuner. I mange tilfeller er de et resultat av en politisk beslutning om lokalisering av 

kommunesenter. Bygdebyene fungerer som kjøpesentrum og servicesenter for et om-

land.  

Når det gjelder de fysiske omgivelsene har bygdebyene i liten grad en klar avgrensning. 

Det fysiske miljøet i bygdebyene kjennetegnes av følgende: 

 Nye utbyggingsfelt skjøtes stadig på, og boligområder er skilt fra sentrumsområ-

det.  

 Handel og arbeidsliv dominerer i sentrum. 

 Sentrumsområdet preges av god biltilgjengelighet og store parkeringsplasser. 

 Det offentlige rom og opparbeidelse av slike er lite vektlagt i sentrumsområdet. 

 Fellesarealer i bygdebyene er erstattet av tur- og aktivitetsarealer i lokalmiljøene, 

f.eks. i forbindelse med boligfeltene.  

 Bygdebyene er bilbaserte 

 I bygdebyene finnes i liten grad definerte gaterom. Sentrum er sammensatt av 

frittliggende bygninger. 

 

Ved opprettelse av bygdebyene ønsket man å utvikle steder som var landlige, men som 

samtidig hadde bymessig bebyggelse. Landskapet omkring ble integrert i bebyggelsen, 

og det landlige idealet kom til uttrykk gjennom åpenheten i bebyggelsen. Dette i motset-

ning til i byer, hvor bebyggelsen dominerer og man har opparbeidet grønnstruktur imel-

lom som naturlige element.  

Utviklingen av bygdebyene er blitt kritisert for å være lite helhetlig og for å mangle kvali-

teter i det fysiske miljøet.  

 Selv om idealet var et møte mellom by og land og et sted i kontakt med naturen, er 

bygdebyene preget av lite landskapstilpasning og mangel på bevisst opparbeidelse 

og bruk av landskapselementer innenfor bebyggelsen.  

 Bygdebyene er kalt «spredtsteder» - fordi det er så god plass mellom bebyggelsen, 

de er spredt utover et større område, og de mangler ofte en klar form og en tydelig 

grøntstruktur.  

 Både uterom og bygninger mangler gjerne arkitektoniske kvaliteter, og bygdeby-

kommunene er derfor kritisert for ikke å ta et bymessig ansvar.  

 Bygdebyene mangler fysisk identitet – fordi det fysiske miljøet i liten grad er for-

met ut fra en bevissthet omkring lokale tradisjoner og landskapstrekk.  

 

Bygdebyene er altså kritisert både for ikke å ta vare på det rurale og for å mangle urbane 

kvaliteter, de er altså verken rent rurale eller urbane steder – verken bygd eller by.  

Hva er en bygdeby? 
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Hvordan skal bygdebyen Rissa utvikle seg? 

 
Det fysiske miljøet i bygdebyene beskrives med utgangspunkt i egenskaper ved de to typene steder by og bygd – urbane og rurale steder. Langs en urban – rural-dimensjon havner 

bygdebyene et eller annet sted midt imellom, uten å ha et sterkt uttrykk som verken by eller bygd. Ved vurdering av hvordan en skal utvikle et slikt typisk norsk tettsted som en bygde-

by, kan det være greit å ha innsikt i hvilke fysiske egenskaper som kjennetegner henholdsvis urbane og rurale steder.  

En forskningsoppgave har studert utviklingen av det typiske norske tettsted langs en rural – urban dimensjon, og i den forbindelse gjort en litteraturstudie for å finne hvilke egenskaper 

som kjennetegner det fysiske miljøet ved disse to typene steder.  

Rurale steder 

 

Følgende punkt ble oppsummert som de 

egenskaper og kvaliteter som kjennetegner 

rurale steder – den norske bygda.  

 

 Jordbrukslandskap 

 Tradisjonelle kulturlandskap 

- Bekker 

- Kantvegetasjon 

- Steingjerder 

- Åkerholmer 

 Natur og villmark 

- Nærhet til natur 

- Aktiviteter i naturen 

 Gode muligheter for rekreasjon 

 Gårdsbebyggelse 

 Spredt bosetting 

 Lange avstander 

 Dyr – husdyr og dyr i naturen 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Bensinstasjon som møteplass 

 Smalt vare- og tjenestetilbud 

Urbane steder 

 

Følgende punkt oppsummerer de 

egenskaper og kvaliteter som 

kjennetegner og er ønskelige i 

urbane områder.  

 

 Tetthet 

 Klar avgrensning mot om-

landet 

 Nettverk av veger og gater 

 Mangfoldig og variert vare-, tjeneste- og kulturtilbud 

 Detaljforretninger 

 Boliger i sentrum  

 Nærhet til offentlige og private tjenester samt underholdningstilbud 

 Korte avstander 

 Fotgjengertrafikk fremfor biltrafikk 

 Blanding av funksjoner 

 Kulturminner, kulturmiljø, historiske områder- og bygninger 

 Det offentlige rom som et møtested 

 Gater og plasser 

 Park 

http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Fil:Bilbyn003.JPG
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Telemarksforskning presenterer tre grupper med faktorer som har betydning for et 

steds attraktivitet. Disse er: 

 

 

 

 

Arealer og bygninger 

For bostedsattraktivitet har tilgangen på boligtomter, tilgjengelighet på kjøpsobjekt og 

priser betydning for attraktiviteten.  

For besøksattraktivitet spiller for eksempel overnattingsmuligheter og arealer for hytte-

bygging inn, og for bedriftsattraktivitet har tilgang på næringsarealer og lokaler betyd-

ning.  

 

Lokale goder og tjenester 

Eksempel på lokale goder og tjenester er kvalitet på kommunale tjenester, kulturtilbud, 

fritidstilbud, kafeer, og tilgang til natur. Disse faktorene har først og fremst betydning for 

både bosteds- og besøksattraktivitet, men tilgang på slike lokale tilbud vil også påvirke 

attraktiviteten for bedrifter, da økt aktivitet i området vil gjøre det lettere å drive virk-

somhet der.  

 

 

 

 

 

 

Stedlig kultur og stedsidentitet. 

Stedlig kultur er knyttet til sosiale faktorer på stedet. Er stedet preget av god samar-

beidsånd og vilje til å utvikle stedet? Eller preges stedet av interne konflikter? Den sosia 

le kulturen på et sted er en del av stedets identitet. En sterk og positiv stedlig kultur og 

identitet er et gode i seg selv som kan gjøre et sted mer attraktivt, både for bosetting og 

næring. 

 

For at et sted skal uttrykke en sterk identitet, må stedet utvikles ut fra stedets lokale 

egenskaper og kvaliteter. Det er dersom man gjør det, at man vil oppnå en helhetlig 

stedsutvikling basert på stedets karakter og kvaliteter, som nevnt ovenfor. Å satse på det 

lokale er blitt enda viktigere i en tid da globalisering og internasjonalisering gjør at steder 

blir mer og mer like. For at steder skal oppleves attraktive, bør en utvikle det som gjør 

stedet unikt, altså det som særpreger stedet. 

 

 

Attraktive steder – Hva gjør at et sted oppleves som attraktivt? 
 

Stedsutvikling innebærer å utvikle et steds kvaliteter og karakter, og målet med stedsutvikling er som regel å utvikle gode,  

attraktive og vakre steder.  

Hva er det så som gjør at et sted oppleves som attraktivt? 

 

Forskning – hva gjør et sted attraktivt? 

Lokale goder og 

tjenester 

Stedsidentitet og 

stedlig kultur 

Arealer og  

bygninger 
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Kulturminner og kulturmiljøer 

Kulturminner er alle spor etter menneskelig aktivitet i det fysiske miljøet omkring oss. Lo-

kaliteter som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, er også kulturmin-

ner. Kulturmiljøer er områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet 

eller sammenheng.  

 

Kulturarven gir grunnlag for opplevelser og er en miljø- og samfunnsressurs som kan gi 

grunnlag for lokal utvikling, og kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping.  Kunnskap om 

kulturminner og kulturmiljøer er viktig for å kunne verdsette og bruke kulturarven til å ut-

vikle stedets kvaliteter og egenart. Når det gjelder for eksempel byggeskikk, er bevaring av 

eldre bygninger og bevisst innpassing av nybygg i historiske omgivelser sentralt, altså hen-

syntaken til eksisterende kvaliteter ved utbygging. 

 

 

Møtesteder og kulturaktiviteter 

Gode, uformelle møteplasser betyr mye for trivsel og det sosiale livet. Det er viktig med 

slike fellesarenaer, slik at det å treffes tilfeldig i for eksempel parken eller på lekeplassen 

blir hyggelige innslag i hverdagen. Alle kulturaktiviteter er avhengige av å foregå et sted. 

Om sommeren kan et møtested for slike aktiviteter være en park, en lekeplass, en skole-

gård, en utescene, benker utenfor butikken hvor folk kan sette seg og snakke sammen. Om 

vinteren er vi i større grad avhengig av at kulturaktiviteter foregår inne. Uformelle møte-

plasser som kafeer, spiseplasser, kino, ungdomsklubber, kulturhus har derfor også stor 

betydning for de sosiale kvalitetene på steder. Kulturarrangementer på et sted bidrar også 

til sosialt fellesskap.  

Erfaringer – hva gjør et sted attraktivt? 

 

 

Gjennom ulike tettstedsutviklingsprosjekter, har det på statlig og fylkeskommunalt initiativ vært jobbet med stedsutvikling i 

distriktene gjennom ulike tettstedsutviklingsprosjekter. Gjennom disse prosjektene fremheves følgende faktorer som viktige 

for utviklingen av gode, vakre, levende og attraktive lokalsamfunn. 

 

Kulturminner og kulturmiljøer 

Møtesteder og kulturaktiviteter 

Transport og trafikk 

Grønnstruktur 

Estetikk i de fysiske omgivelsene 

Næring 
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Transport og trafikk 

Trafikksituasjonen på et sted er den enkeltfaktoren som har størst betydning for hvordan 

stedet oppleves. De mindre stedene og tettstedene ute i distriktene er preget av lange 

avstander og forholdsvis dårlig kollektivtilbud, og dermed er privatbilen blitt et viktig fram-

komstmiddel. De fleste steder i distriktene domineres av veger og store utflytende parke-

ringsplasser, mens det i liten grad er tilrettelagt for fotgjengere og syklister. Der privatbilen 

har lagt føringer for utbyggingsmønster og utforming av stedet, har dette fått store konse-

kvenser for kvaliteten til stedet. 

 

For å bedre trafikkmiljøet i norske tettsteder, bør det skapes en bedre balanse mellom pri-

vatbiltrafikken på den ene siden, og gående, syklende og kollektivtrafikk på den andre si-

den. For at et sted skal oppleves som levende og attraktivt, må det innby til ferdsel og bruk 

av stedet. Å kunne bevege seg trygt utendørs i hyggelige omgivelser betyr mye for folks 

trivsel, og dermed blir trafikksikkerhet for gående og syklende viktig.  

 

Tiltak som kan bidra til å bedre trafikkmiljøet: 

 Gjøre om hovedvegen gjennom et sted til en 

miljøgate. I miljøgater reduseres hastigheten, 

vegen gjøres smalere (påvirker bilister til å 

kjøre saktere), en anlegger brede fortau, be-

lysning og parkering langs gata. 

 

 Helhetlige løsninger for gående og syklende. 

Mulighet til god og trygg sykkelparkering hø-

rer også med til et godt anlegg for gående og 

syklister. 

 

 Møtested uten forstyrrelser fra biltrafikken. På større steder er dette det bilfrie tor-

get eller gågata. På mindre steder er det sjelden grunnlag for større, rene fotgjeng-

erområder, men miljøgater kan være et alternativ. 

 

 

 

 

 

Grønnstruktur 

Grønnstruktur består av store og små naturpregede områder – fra landskapet omkring et 

sted, til mindre kultiverte areal.  

 

Grønnstruktur i og rundt steder er svært viktig for folks helse og trivsel, og hvordan et sted 

forholder seg til landskapet og omgivelsene er en av de viktigste stedskvalitetene. Naturen 

er viktig som et landskapsformende element som bidrar til å gi stedet identitet og som har 

betydning for den estetiske opplevelsen av stedet. I tillegg er grønne områder viktig for lek, 

fysisk utfoldelse, rekreasjon, gode opplevelser og møter med andre.  

 

De fleste steder i Norge har god tilgang på og kort veg til friluftsområder, men det er på 

mange steder dårlig tilrettelagt for kontakt mellom bebyggelsen og friluftsarealene. Mind-

re steder mangler gjerne felles uterom, parkmessig bearbeidete grøntareal, og tilrettelagte 

forbindelser mellom bebyggelsen og de ubebygde områdene omkring.  

 

Utvikling av sammenhengende grønnstruktur kan knytte små enkeltområder på det helt 

lokale plan sammen med større naturområder omkring. Grønnstrukturen bør binde sam-

men boligområder, skole, barnehage, strandsone og markasone. 

 

 Grønnstruktur i form av turvegsystemer kan legges langs kyst og vassdrag - også 

mindre vassdrag som bekker, som renner fra skog til kyst. Å legge turveger langs 

slike vassdrag vil både gi en opplevelsesverdi, bidra til opparbeidelse av sidearealer 

som ellers ville grodd igjen, og ikke minst, danne kontakt mellom sjø og hei og der-

med sikre tilgjengelighet til både strandsone og marka.  

 

 Opparbeidede grøntareal og parker er etterspurt 

på tettsteder. De trenger ikke være store – også 

mindre parkanlegg kan få en god opplevelses- og 

bruksverdi dersom de knyttes sammen med et 

nettverk av turstier, gangveger, miljøgater.  

 

 Gamle havneområder og kaianlegg kan også oppar-

beides til å bli en del av grønnstrukturen på et sted. 
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Næringsvirksomhet er viktig på flere måter for å skape attraktive og levende samfunn. Mest 

direkte er næringslivet viktig for å skape arbeidsplasser og verdiskaping på stedet. Større 

og/eller flere virksomheter på et sted skaper også mer aktivitet og dermed et levende lokal-

samfunn.  

Næringsutvikling bidrar til stedsutvikling og stedsutvikling bidrar til næringsutvikling. Som 

nevnt innledningsvis i dette kapittelet er stedsutvikling å utvikle kvalitetene på et sted. Å ta 

tak i og videreutvikle lokale ressurser og fortrinn, som lokale råstoffressurser, naturverdier, 

kulturlandskapet, kulturminner, stedets historie, håndverks- og mattradisjoner og andre 

lokale forhold kan være et utgangspunkt for næringsutvikling og ny virksomhet på stedet.  

 

 

 

 

På mindre steder har en på den annen side, også lansert stedsutvikling som en strategi for å 

utvikle næringslivet. I den forbindelse er tanken at man ved å utvikle et attraktivt sted, rikt 

på opplevelser, vil bidra til å bygge opp under varehandelen på stedet. Erfaringer fra flere 

miljøgateprosjekt viser at en målrettet satsing på å forbedre det fysiske miljøet også  

bidrar til å bedre konkurransevilkårene for varehandelen. Her er det satsingen på trivsel for 

fotgjengere og gode oppholdsplasser i handelssentrum som er nøkkelen. Videre kan ny ut-

vikling i gamle næringsområder skape muligheter for nytt næringsliv.  

Til sist er næringsaktører viktige samarbeidspartnere for å gjennomføre konkrete stedsutvik-

lingstiltak som bidrar til å gjøre steder mer attraktive, eksempelvis bruk av lokale aktører 

ved opparbeidelse av parkanlegg eller bygging av miljøgate.  

Estetikk handler om å forskjønne. Estetikk handler direkte om å skape vakre omgivelser.  

Hvordan våre fysiske omgivelser er utformet har stor betydning for folks trivsel og følelse 

av tilhørighet til stedet. Den estetiske kvaliteten i våre fysiske omgivelser er påvirket av 

hvordan vi lokaliserer bygninger, anlegg og veger i forhold til terreng og natur; hvordan vi 

utformer veganlegg, bygninger og andre anlegg – linjeføringer, materialvalg, volum, far-

gevalg; hvordan ny utbygging forholder seg til eksisterende bygningsmiljø og historiske 

miljø og elementer; hvor tett eller spredt vi bygger, om steder er preget av store asfalter-

te parkeringsplasser, eller om de består av grønnstruktur, fin møblering, passende skil-

ting, god belysning etc.  

 

 

For å sikre estetisk kvalitet i omgivelsene bør 

man ta utgangspunkt i en overordnet vurde-

ring av de eksisterende kvalitetene i omgivel-

sene ved å se på hvilke typiske trekk som fin-

nes på det aktuelle stedet, hvilke av disse det 

er viktig å ta vare på, hvilke negative visuelle 

trekk som finnes og hva slags tiltak en bør gjø-

re for å skape en ønsket estetisk utvikling. Et 

område med gode estetiske kvaliteter, som er 

godt utformet og velholdt frister folk til å bo-

sette seg der og å bruke stedet. 

Estetikk i de fysiske omgivelsene 

Næring 
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Gode eksempler Muligheter i Rissa sentrum? Dårlige eksempler 

Grøntdrag fra sentrum til Botn og Strømmen? 

 

Rådhusparken? 
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Dårlige eksempler 
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Gode eksempler Muligheter i Rissa sentrum? 

 

Kulturminnet Arneberg er godt gjemt i Rissa sentrum 

Åfjordsbåten -  Åfjord sentrum 
Dette er innbyggernes svar på hva de ville ha vist fram hvis 

kongen kom på besøk. Kan noen av disse elementene gjen-

skapes i sentrum? 

Ny anven-

delse av 

Rådhusplas-

sen? 

Her brukes parkeringsplassen som volleyballbane.  
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DEL 2 
- hva mener innbyggerne? 

Del 2 presenterer brukerne av sentrum sine ønsker for utviklingen av 

sentrumskjernen i Rissa. Brukerne av sentrum er i denne sammenheng 

innbyggerne i Rissa kommune, næringslivet i sentrum og offentlige 

etater.  

 

Skal sentrum utvikles til et aktivt og kraftfullt sentrum fylt av mennes-

ker og med et mangfoldig tilbud og næringsliv med bærekraftig økono-

mi, må vi vite hva slags sentrum brukerne ønsker seg.   

 

Overordnede føringer  

- Kommuneplanens samfunnsdel 

 

I gjeldende kommuneplanens samfunnsdel  er det vedtatt 

som et mål for stedsutvikling at  sentrum skal ha et bymessig 

uttrykk, mens bygder og grender skal ha sitt særpreg.  

 

Kommuneplanen  fremmer  at: 

 Rissa sentrum skal utvikles som et sterkt sentrum 

 Det skal jobbes for bedre skilting i Rissa sentrum 

 Utvikling av stedlig karakter skal vektlegges 

 Rissa sentrum skal fortettes 

 Det skal utvikles et variert botilbud i de største tett-

stedene 

 Historiske og kulturelle miljøer skal ivaretas 

 Ny bebyggelse skal tilpasses historiske miljøer og ele-

menter samt eksisterende bebyggelse.  

 Det skal utvikles gater med linjeføring  og bredde 

tilpasset stedet, og med fortau hvor de er plass til 

beplantning , møblering og belysning.  

 Det skal benyttes byggelinje ved utbygging langs ga-

ter.  

 Det skal anlegges møteplasser og uterom med be-

plantning  og møblering tilpasset stedet, kunstnerisk 

utsmykning, bevisst valg av dekke på bakken, med 

gode solforhold  og dimensjoner tilpasset planlagt 

bruk.  
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Prosessen 

Det har vært gjennomført en bred medvirkningsprosess i reguleringsplanarbei-

det. Våren 2013 ble det holdt flere medvirkningsmøter med inviterte grupper 

som tok for seg hovedtemaene i planen, dvs.  grønnstruktur, bolig, næring, og 

stedegne kvaliteter.  Sosiale medier ble også benyttet, spesielt henvendt til fri-

tidsbeboere i Rissa.  

Høsten 2014 ble det arrangert åpent folkemøte med workshop. I denne runden 

var hoved-temaet utvikling av sentrumskjernen i Rissa. Her deltok også næringsli-

vet i sentrum representert ved Rissa Næringsforum.  

Inviterte grupper:  

 Næringslivsaktører i Rissa sentrum 

 Rissa Bygdemuseum 

 Rissa Eldreråd 

 Rissa Ungdomsråd og elevråd samt Samfunnskapsklassen ved Rissa vgs. 

 Lederforum i Rissa kommune 

I det følgende  er alle innspill som sier noe om ønsket utvikling for Rissa sentrum oppsummert og presentert.  
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Barn og ungdom 

Barn og ungdom er spesielt opptatt av at sentrum skal være et sted for ulike aktiviteter og fritidstilbud. De nevner blant annet bowling, paint-ball, kulturhus (kino, bibliotek, teater), 

idrettsanlegg og et mangfold av butikker. 

Helt konkret knyttet til temaet ”grønne områder” nevnes parker ofte, og sti langs Strømmen. Boliger må gjerne  være på toppen av butikker og samlet i sentrum. De uttrykker også et 

ønske om ungdomsboliger.  

 

Hva mener innbyggerne? 
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Hvilke egenskaper må Rissa sentrum ha for at du skal oppleve sentrum som et attraktivt sted å opphol-

de deg, og et sentrum du er stolt av? 
Oppsummering av svar fra folkemøtet  29.10.2014 
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18+ 

Innbyggere som har uttalt seg mener det  bør bli mindre trafikk i Rådhusveien og at folk 

må slutte å parkere på ”dørstokken”. Bedre informasjon til besøkende blir sett på  som 

viktig. Bankparken kan med fordel utnyttes  til lekepark. Klatrestatue og smokke-tre er 

konkrete forslag. Alternativt parkområde kan være Rådhusplassen. Bevaring av området 

øst for kraftlaget til offentlige formål nevnes også. Utendørs møteplasser med en viss grad 

av tilrettelegging er det mange som ønsker seg. Sentrumsnære boliger av forskjellige ty-

per , leiligheter , bofelleskap  osv. bør kunne tilbys. 

Forslag om beplantning langs Årnsetveien for å bremse vinden og oppfordring om  å gjen-

opprette gamle bygdeveier for  gode forbindelser til sentrum (myke trafikanter?) 

Viktigheten av estetisk gode løsninger påpekes samt å utnytte det vi har og forbedre med 

enkle virkemidler. Sentrum trenger på sett og vis et intimitetsløft. Paviljongen må bort, 

den ødelegger for både Rådhuset og Arneberg. 

Grønne områder som bør bevares er Sundsåsen og skogen rundt Fosnaheim Naturbarne-

hage. For innbyggerne er det også viktig å bevare området rundt Strømmen. Et informa-

sjonsskilt om hva som finnes i resten av kommunen foreslås også. 

 

Rissa Bygdemuseum uttalte seg om emnet; stedegne kvaliteter. De la spesielt vekt på mil-

jøet rundt Strømmen. Området bør avsettes som hensynssone i områdereguleringen. Kyst-

kulturen kan med fordel forsterkes ved å tilrettelegge for seiling, padling, og andre aktivite-

ter ved Botn.  

Rissa Bygdemuseum mener det bør utarbeides en estetisk veileder for Rissa sentrum. Be-

hovet for møteplasser, lekeplass og grønne områder påpekes. 

Det foreslås at område sør –vest for rundkjøringa brukes til næringsformål, samt at bolig-

områdene i sentrum fortettes ”innenfra”. Planen bør kreve at det må bygges i to etasjer 

ved utbygging til butikkformål. 

Det oppfordres til å utarbeide en plan som svarer på de sentrale utfordringene i Rissa sen-

trum og at denne følges i ettertid.  
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Næringslivet 

God planlegging kan forsterke næringslivet i Rissa. Næringslivet etterlyser gode rammer man 

kan forholde seg til, og som virker positivt inn på deres virksomhet. Sentrale momenter som 

fremheves fra næringslivets side er mer fortetting og en forutsigbar plan.  Før videre utbyg-

ging iverksettes bør en konkret plan foreligge som  regulerer for mindre spredning av butik-

kene. Det kan også tenkes mer i høyden. I dag er det ingen konkret ”handlegate”, Rådhus-

veien har blitt veldig lang over tid.  

 

Å øke besøksverdien og handelsopplevelsen i sentrum trekkes også fram som et viktig grep.  

 

Rissa sentrum  skal kunne tilby flere butikker, varierte handelsmuligheter, aktivitet, kulturak-

tiviteter, opplevelser og gode boligtomter med attraktive startpakker for innflyttere/

ungdommer. Det er også viktig at Rissa kommune er en ”ja-kommune”.   

Flere aktiviteter, kulturelle tilbud og opplevelser sees på som trekkplaster for å skape et mer 

levende sentrum. Å prioritere grønne områder kan være visuelt stemningsskapende for pub-

likum. Lekeplasser for barn bør også på plass. I dag mangler sentrum puls etter klokken 

17.00.   

 

Tilgang til næringsareal er viktig, men det er også viktig med fortetting og utnytting av tomte-

arealet. Dette savnes i dag. Bedre fortetting gjør at man enklere kan satse felles aktiviteter og 

markedsføring. En forutsigbar plan er en forutsetning for at sentrum kan utvikles, slik at man 

vet hva man har å forholde seg til ved investeringer og utbygging.  

Rissa Næringsforum oppsummerer deres behov slik: 

 Mer fortetting 

 Bedre utnyttelse av tomteareal 

 God infrastruktur i form av parkering og ad-

komst 

 Rom for kulturelle opplevelser 

 

Vi trenger et sentrum man har lyst til å oppsøke! 
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100% De 5 viktigste egenskapene et 

sentrum bør inneholde.  

1. Variert vare-, tjeneste-, og kulturtilbud 

2. Boliger i sentrum 

3. Tetthet 

4. Offentlige rom som et møtested 

5. Detaljforretninger 

De fremmøtte på folkemøtet 29. oktober 2014 fikk i oppgave å trekke ut de 5 viktigste og de 5 minst viktige egenska-

pene et sentrum bør inneholde.  Diagrammene viser hvor stor prosent av deltakerne som valgte ut ulike egenskaper 

som viktige og ikke viktige egenskaper for et sentrum.  

Utviklingen av såkalte bygdebyer kan vurderes i et ruralt—urbant perspektiv.  

På side 7 i dette heftet presenteres to punktlister over fysiske egenskaper som er typiske 

for henholdsvis bygd og by—rurale og urbane områder. 

Deltakerne på folkemøtet fikk utlevert et ark hvor alle disse egenskapene var skrevet ned , 

tilfeldig plassert på arket, og de ble deretter bedt om å velge ut de 5 egenskapene de men-

te var viktigst og minst viktig for et sentrumsområde.  

 

Deltakerne ble ikke informert om at stedsegenskapene som de skulle velge mellom repre-

senterte egenskaper ved henholdsvis bygd og by.  

Resultatet av oppgaven var at prosjektgruppa fikk et innblikk i om innbyggerne ønsker en 

urbanisering av sentrumsområdet, eller om kommunesenteret og tettstedet Rissa skal for-

bli en sted med sterk grad av rurale fysiske egenskaper.  
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et sentrum bør inneholde 

1. Jordbrukslandskap 

2. Natur og villmark 

3. Lange avstander 

4. Smalt vare– og tjenestetilbud 

5. Spredt bosetting 

Resultat 

De to søylediagrammene på denne og forrige side illustrerer hvor stor prosentandel av de fremmøtte 

på folkemøtet som valgte ut de ulike egenskapene som er listet opp i diagrammenes x-akse.  

 

Alle egenskapene som ble valgt ut som mest viktige for et sentrumsområde er egenskaper som kjen-

netegner urbane områder (se punktliste på side 7).  

 

De 5 egensakepene som flest valgte ut som minst viktige er alle områder som er karakteristiske for 

rurale områder.  

 

Dette gir oss en klar indikasjon på at innbyggerne ønsker en urbanisering av Rissa 

sentrum.  
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Offentlige interesser  

En del av prosessen har handlet om behovet for areal til offentlige formål. Lederforumet i Rissa 

kommune  fikk i oppgave å beskrive hvordan tjenestene kan dimensjoneres i framtiden sett i for-

hold til forventet befolkningsvekst. Folkeveksten innenfor Åsly skolekrets forventes å øke stabilt 

og vil være ca. 3000 innbyggere i 2030.  

 

Innenfor oppvekstsektoren er grunnskolens arealbehov avklart i forbindelse med nye Åsly skole, 

men det påpekes at det er få områder igjen som er til offentlig eie.  

 

Prosjektet ”Framtidens helse og omsorg” er foreløpig ikke politisk behandlet, men det antas at 

videre utbyggingsbehov vil gjøre seg gjeldende. Nybygg bør lokaliseres på parkeringsplassen øst 

for siste byggetrinn på Helsetunet. Det må også ligge parkeringsplasser i noenlunde nærhet. Det 

er også sannsynlig at det vil bli et behov for å bygge flere omsorgsboliger i nærheten av helsetu-

net. Omsorgsboliger kan bygges i flere etasjer, eller som 2. etasje over annen virksomhet.   
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DEL 3 
- politikernes tanker 

Del 3 presenterer  politikernes tanker om Rissa sentrum. 

 

Politikerne har ved vedtak av planprogrammet for reguleringsplanen, 

vedtatt målsettingen  om å styrke Rissa som et aktivt og kraftfullt 

kommunesenter. For å kunne planlegge for videre utvikling av Rissa 

sentrum, er det viktig  å vite hva slags kommunesenter politikerne  

ønsker at Rissa kommune skal ha.  

 

Prosjektgruppen ønsket dialog med politikerne  for å 

 få en bedre forståelse for hva de legger i målsettingen for plan-

arbeidet. 

 skape en arena hvor administrasjonen og politikerne sammen 

kunne drøfte fremtidens Rissa sentrum og dermed oppnå 

bedre forståelse for hverandres ideer.  

 

Det ble arrangert to arbeidsmøter med HLTM  (Hovedutvalget for 

landbruk-, teknisk, og miljø).  
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Politikerne sier.. 

Politikerne i Rissa har gjennom kommuneplanens samfunnsdel sagt at folkehelse, estetikk og miljø skal vurderes og vektlegges i ulike tiltak. Politikerne ble bedt om å si hvordan disse 

temaene  kunne ivaretas i utviklingen av Rissa sentrum. Gjennom politikernes svar på oppgaven og påfølgende diskusjoner har prosjektgruppa fått innblikk  i hvordan politikerne tenker 

om utviklingen av Rissa sentrum i dette perspektivet.  

 

Folkehelse: 

Folkehelseperspektivet kan for eksempel ivaretas ved å legge til rette for sosiale møteplasser både ute og inne, for både barn og voksne. Ved å gjøre aktivitetetsplasser synlige og å legge 

til rette for attraktive gå-løyper med tilknytning til Botn og Strømmen,  lage «grønne korridorer» uten hinder for gående og syklende mellom boligområder og friområder. Man bør også 

sørge for at næringer som medfører støy ikke legges der folk bor. 

 

 

Estetikk: 

Skape et sentrum som skiller seg ut fra andre sentrum for på den måten å styrke identiteten og attraktiviteten. En konkret ide er at trønderlåna, stabburet, båten og de mer moderne 

bedriftene som preger Rissa i dag, synes i sentrum. Ønske om et grønnere sentrum og å legge til rette for variasjon i arkitektur og bebyggelse. Det blir også påpekt at det er viktig å sørge 

for at estetikken blir tatt på alvor når det skal legges nye, veier, gangveier, kantstein også med tanke på belysning. Et godt samarbeid med næringslivets utbyggere tidlig i en utbyggings-

prosessen, der estetikk er et av temaene. Det kan også stilles strengere krav til utbygger. Politikerne mener det er viktig å tenke mer helhetlig. Tettere næringsutbygging og flere boliger i 

sentrum bidrar til liv. Lys i vinduene utover kvelden bidrar trivsel. 

 

Miljø: 

God tilrettelegging for sykkel generelt og krav om sykkelparkering ved butikker, arbeidsplasser, gjerne under tak. Kreve parkeringskjeller ved utbygging av næringsarealer i sentrum. 

Samle parkeringsplassene bort fra Rådhusveien. Dette til sammen vil gjøre området mer attraktivt for gående og vil gjøre det enklere å sykle. Det er ikke en målsetning å ha et bilfritt 

sentrum, men å ha et sentrum der det ikke er biltrafikken som dominerer bildet. 

Anlegge «park & ride», for å få flere til å ta bussen, eventuelt flytte busstasjonen ut av sentrum til for eksempel Sund eller vegvesentomta. 

Grønne korridorer og åpning av bekker for biologisk mangfold, og miljøstasjoner under bakken er også tiltak som kan bidra til et bedre miljø. 
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Hva politikerne mener med et kraftfullt sentrum 

Et kraftfullt sentrum er et pulserende sentrum med aktiviteter som tiltrekker seg publikum 

fra nabobygder - det naturlige stedet folk vil dra til. For å få til  dette er det nødvendig med 

nye aktiviteter, samt tilrettelegge for at sentrum blir et sted der næringsdrivende ønsker å 

etablere seg. Politikerne ønsker at opplevelser kan kombineres med nytte, dette kan blant 

annet gjøres ved å sørge for at det blir utstillingsvinduer ut mot Rådhusveien, legge byggelin-

jer langs Rådhusveien og skape en «tettpå» følelse som gjør det attraktivt å bruke sentrum til 

opphold og handel. Botn og Strømmen som et friområde for sentrum bidrar til å trekke folk 

til sentrumsområdet.  

 

Mer folk - mer handel = positiv spiral! 

 

Hva politikerne mener med et aktivt sentrum 

Bosetting, næring og handel er en forutsetning for et aktivt sentrum. I et aktivt sentrum er 

det mange mennesker store deler av dagen, et bredt handelstilbud, og en blanding av funk-

sjoner og virksomheter som folk bruker. Arrangementer som Rissadag, moteshow, julegate 

o.l. kan være med på å lage liv i sentrum. For å få til dette må vi ha en tett sentrumskjerne 

med gangavstand til detaljhandel og gjerne med utvida åpningstider.  

 

I et langtidsperspektiv kan det være aktuelt med gågater i noen tverrgater.  Man bør være 

bevisst på hvilken type utbygging som tillates i sentrum. Store lagerbygg er ikke ønskelig i 

sentrumskjernen.  

 

 

 

 

Hvilke opplevelser planen skal legge til rette for? 

Planen må legge til rette for flere uformelle møteplasser både ute og inne for alle aldre. 

Dette kan blant annet være brettspill som sjakk og ludo i bakken ute, innbydende torg med 

gode salgsboder, sted for kulturelle opplevelser, aktivitetspark med lekeapparater for både 

barn og voksne, torg eller park med scene/musikkpaviljong som er tilrettelagt med strøm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor skal sentrumsaktiviteten foregå? 

I dag ligger sentrumskjernen sør for Hertug Skules vei. Sentrumsaktiviteten skal derfor for-

trinnsvis konsentreres omkring Rådhusveien. På sikt kan sentrumskjernen dersom behov 

utvides videre, også på nordsiden av Hertug Skules vei.  

Målet med planarbeidet er å styrke Rissa sentrum som et aktivt og kraftfullt kommunesenter for bosetting, 

næring, handel og opplevelser 
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2 prinsipielle utviklingsretninger 

for Rissa sentrum 
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En bygdeby er som beskrevet tidligere, et type sted  som  har utviklet seg til å være verken by eller bygd. 

Med bakgrunn i dagens situasjon for Rissa sentrum beskrevet innledningsvis, og de rurale og urbane egenskape-

ne  listet opp på side  9 i dette heftet , skisseres her to  alternative utviklingsretninger for sentrumskjernen i Rissa.  

 

De to utviklingsretningene er illustrert som prinsippskisser på de neste sidene.  
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1. Urban utvikling av sentrumskjernen 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

Skissen til venstre illustrerer en urban utvikling av  

sentrumskjernen. En urban utvikling av sentrumskjernen  

innebærer følgende: 

 

 Sentralisering og konsentrasjon 

 Det er arealene langs Rådhusveien som først og fremst skal 

videreutvikles som sentrumskjerne. 

 Utvikling av de urbane egenskapene som er listet opp på 

side 9 i dette heftet, innenfor sentrumskjernen.  

 Fortetting i sentrumskjernen (sirkel nr. 1) før  

videreutvikling av sentrumskjernen utover i sirkel nr. 2.  

Pilene på skissen illustrerer at man skal bygge sen-

trumskjernen/utvikle sentrumsfunksjoner innenfra og  

utover.  

 Tettstedet Rissa skal utvikles parallelt med utvikling av  

sentrumskjernen. 

 Det må differensieres mellom ulik type næring ved  

planlegging av nye utbyggingsområder. Lite besøks- 

intensive og/eller arealkrevende virksomheter og aktivite-

ter kan etableres innenfor sirkel nr. 2 eller utenfor tettstedet 

Rissa.  
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Gater 

Plasser 

Park 

Mennesker 

Mangfoldig tilbud 

Skissen til venstre er en prinsippskisse for 

fortettingspotensialet langs Rådhusveien.  

 

Det er store arealer langs Rådhusveien 

som kan bebygges for å skape en mer  

intim og bedre utnyttet sentrumskjerne. 

 

Jo bedre fortetting innenfor eksisterende 

sentrumskjerne, jo mer areal til rådighet 

for videreutvikling av sentrumskjernen og 

tettstedet Rissa. 

 

 

 

OBS. Fortettingspotensialet som er illustrert med 

oransje bokser til flyfotoet, er en grov illustrasjon av 

mulighetene, og det er her ikke vurdert hvordan 

man skal løse fremtidig parkering og gatestruktur.  

Grønnstruktur 
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1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

2. Rural utvikling av Rissa sentrum 

Skissen til venstre illustrerer en rural utvikling av  

sentrumskjernen. En rural utvikling av sentrum 

innebærer følgende: 

 

 Spredt utbygging med åpne arealer mellom bebyggelsen og 

lengre avstander mellom tilbud og tjenester. 

 Et tettsted med en i liten grad definert sentrumskjerne.  

 Et kommunesenter hvor de rurale egenskapene listet opp på 

side 9 i dette heftet, i stor grad vil være gjeldende.  

 Hertug skules vei vil bli hovedvegen gjennom sentrum. 
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Smalt tilbud 

Lange avstander Bilbasert 

Spredt utbygging 

Skissen til venstre er en prinsipp-

skisse for utbyggingen ved en rural 

utvikling av sentrum. 

 

Tekstboksene beskriver hva som vil 

kjennetegne Rissa sentrum ved en 

slik utvikling.  

 

 

 

 

 


