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Om dokumentet
Dette dokumentet er knyttet til Kommunedelplan for tettstedsutforming i Indre Fosen kommune
og presenterer løsningsprinsipper for noen konkrete områder i Rissa sentrum. Dokumentet
skal knyttes til utbyggingsavtaler og blir lagt til grunn for søknad om rammetillatelse og for
kommunens godkjenning av søknad om tiltak.

Løsningsprinsipper for konkrete områder i Rissa sentrum
Sentrumstorget
Torg o_ST (§12-7 nr. 1)
Innenfor formålet skal det avsettes areal til offentlig torg. Torget skal utformes for flerbruk og
inkludere innbyggere og forskjellige tilstelninger, til forskjellige tider av året.
Torget er ofte hjertet i et sted og skal gi rom for variert bruk. Torget skal fungere som
samlingsplass i forbindelse med større arrangementer, men også være et uterom for kortere
opphold og egenaktivitet. Her skal man kunne tenne julegrana, arrangere martna og holde 17mai-tale. I tillegg skal man kunne nyte vårsola på en benk, hilse på kjentfolk og drive med lek
og aktivitet til ulike årstider.
Et torg bør ha noe sparsommelig møblering slik at man ikke låser bruken av rommet. Samtidig
bør torget føles intimt nok til at man ønsker å oppholde seg der, også når det ikke er mange
andre mennesker tilstede. Denne balansegangen løses best med en fleksibel utforming og
møblering som sikrer mangfoldig bruk. I tillegg bør torget tilpasses Rissas sentrums størrelse
og forhold. Anleggelsen av et for stort torg kan virke mot sin hensikt og oppleves stort og tomt
når få mennesker oppholder seg der.
Ved opparbeiding av et torg i Rissa sentrum skal utforming og møblering være fleksibel og av
høy kvalitet. Det er viktig for å sikre minimalt vedlikeholdsbehov og etterstrebe lang levetid.
Utformingen skal også sikre helårsbruk og planlegges spesielt med tanke på vinteraktivitet.
Torget i Rissa skal bidra til å styrke det lokale utendørstilbudet. Sosialt fellesskap og fysisk
utfoldelse skal være overordnede prinsipper i utformingsplanen for torget.
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Konkrete løsningsprinsipper
Utforming skal sikre fleksibel og mangfoldig bruk. Sosialt fellesskap og fysisk
utfoldelse er viktige stikkord
Det skal være høy kvalitet på møblering, og gjerne med lokal forankring. Kunst og
utsmykning skal vurderes som viktige identitetsskapende elementer
Dekke på bakken skal sikre universell utforming og infiltrering av regnvann.
Belegningsstein (gjenbrukbar gatestein eller plater av naturstein) er å foretrekke.
Betongfliser skal ikke benyttes. Dekke på bakken skal bidra til å gi «liv» til torget og
utformes med variasjon i mønster og farge.
Utforming må tilpasses eksisterende bebyggelse og må underordnes Rådhuset og
dens arkitektoniske kvalitet. Rådhuset må fortsatt stå frem som et særegent bygg
Beplanting skal skje med stedegne arter som tilpasses eksisterende grønnstruktur
Det skal benyttes lokal og åpen overvannshåndtering som også kan benyttes i
lek/aktivitet
Det skal være fokus på romdannelse med «vegger» og intime soner innad på torget
Oppholdsmøblement skal fungere til ulike formål. F.eks. trapper som scene og
sitteplass, vannspeil som skøyteis på vinterstid, plantekasser med sittekanter
Sykkelparkering skal integreres i utforming av torget og ha høy arkitektonisk kvalitet
Belysningen skal ha god design og sikre opplevd trygghet
En skal undersøke muligheter for møblement med takoverbygg og lademuligheter
for telefon. Dette etter etterspurt av ungdommer i Rissa

Begge bilder: Ålgård torg, Gjesdal kommune (Venstre: Stavanger Aftenblad. Høyre: Rampline)

Illustrasjonsfoto (Pinterest)

Illustrasjonsfoto (Pop up City)

Rådhusplassen
Offentlig tjenesteyting BOP5 (§12-7 nr. 1, 4, 5, 7)
Området skal benyttes til offentlig tjenesteyting – Indre Fosen Rådhus. Grøntanlegg i
umiddelbar nærhet til rådhuset må danne en helhet med furuene som er etablert rundt
rådhuset.
Rissa Rådhus ble tegnet som administrasjonssentrum for nye Rissa kommune og markerte
starten på Rissa som tettsted. Bygningen stod ferdig i 1967, og var en av arkitekten Nils Henrik
Eggens første store oppdrag.
Fylkesmannen har i en høringsuttalelse skrevet følgende: «Rådhuset har høy arkitektonisk
egenverdi, og er i samtiden kjent som et forbilde på offentlig arkitektur i Norge. Nå, i en periode
hvor offentlig arkitektur som ble formgitt i 1960- årene er under sterkt press og rivningstruet
(ref. Siemensbygget på Sluppen i Trondheim og Y-blokka i Regjeringskvartalet i Oslo) vil de
særegne bygningene fra denne perioden som fortsatt er bevart få styrket sin betydning,
regionalt og trolig også nasjonalt».
I dag er det behov å oppgradere utearealet ved Rådhusets hovedinngang. Gårdsrommet, ved
hovedinngangen, fremstår noe slitent. Området har gode solforhold og ligger i le fra vind og
vær. Rådhusbygningen gir naturlige vegger til utearealet. Dermed fremstår utearealet allerede
som et intimt og naturlig rom. I dag preges plassen av slitte fasader, bilparkering og
varelevering. For besøkende fremstår ikke inngangspartiet direkte attraktivt og trivelig.
Området utenfor Rådhuset er ikke med på å løfte frem Rådhuset som en arkitektonisk perle.
En opparbeiding av plassen til offentlig uterom med beplantning og møblering vil gi
inngangspartiet et midlere og mer åpent uttrykk. Uterommet er sentralt plassert ved siden av
potensielt nytt torg og Rådhusveien. Rådhusplassen kan dermed benyttes i sammenheng med
torget for større begivenheter. I tillegg kan kafeen inne på rådhuset legge til rette for
uteservering. Kafeen er åpen for allmenheten, men benyttes i dag først og fremst av ansatte
på Rådhuset. En oppgradering av Rådhusplassen kan bidra til at Rådhuset i større grad
oppleves som innbyggernes arena, - en arena som er demokratisk, offentlig og åpen for alle.
Utforming av Rådhusplassen skal fremheve de arkitektoniske kvalitetene ved Rådhuset og må
tilpasses bygget med tanke på design, fargevalg og materialbruk. Det kan bidra til å løfte frem
det særegne ved bygningen og skape harmoni mellom bygget og plassen.
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Konkrete løsningsprinsipper
Eksisterende trær skal beholdes og integreres i uteromsplan
Mulighet for varelevering på Rådhusets bakside skal utredes
Det skal være høy kvalitet på dekke og møblering, og gjerne med lokal forankring.
Belegningsstein (gjenbrukbar gatestein eller plater av naturstein) er å foretrekke.
Betongfliser skal ikke benyttes.
Design og fargebruk skal tilpasses eksisterende bebyggelse
Sykkelparkering skal integreres i utformingen og ha høy arkitektonisk kvalitet
Plassen skal være bilfri utenom handikapparkering og korttidsparkering for postbil
Gangadkomst til inngangsparti, beplanting og sittegrupper skal integreres i utforming
Det bør gjennomføres enklere vedlikehold på fasadene (malingsarbeid m.m.)
En bør vurdere enklere fasadebelysning av Rådhuset som fremhever bygget i mørket

Til inspirasjon: Planskisse for Rådhusplassen utformet for gamle Rissa kommune (Stine Ruud, 1999)

Porsgrunn sentrum (Dag Jenssen/Porsgrunn kommune)

Illustrasjonsfoto møblering (Tenkt Tre)

Rådhusveien
Kjøreveg o_SKV (§12-5 nr. 2)
Området skal brukes til offentlig kjøreveg.
Fortau o_ST (§12-5 nr. 2)
Området skal benyttes til offentlig fortau
I tettsteder og byer er gata sentralt for livet på stedet. Gater har generelt sett lengre levetid
enn bebyggelsen. Dermed utgjør ofte gata nøkkelen i stedsutviklingen. Det som skiller en gate
fra en veg er at gata står i et nært forhold til bebyggelsen. I gater følger bebyggelsen en fast
byggelinje og dermed dannes «vegger» i gaterommet. Trerekker, tette hekker og møblering
kan også fungere som vegger i et gaterom. Mens vegen kun fungerer som transportåre fra et
sted til et annet, er gata rom for både opphold og bevegelse. I gata er innhold og opplevelser
sentralt. En hovedgate i en by eller tettsted er ofte utgangspunktet for sosiale møter, handel
og kulturopplevelser. En attraktiv hovedgate er sentralt for et levende sentrum.
En typisk gateutforming har et symmetrisk oppbyggd tverrsnitt som inneholder kjørebane,
kantstein med lukket drenering eller rennestein, fortau, bebyggelse, beplanting og enklere
møblering. I tillegg er det høy lyssetting av veibane, fortau og møbleringssoner, og ofte bruk
av både lysmaster og lyspullverter.
Rådhusveien har i dag gode siktlinjer og flotte trerekker. Gata har en ryddig fremtoning og
utformingen sikrer lav fart på motorisert transport. Likevel fremstår ikke Rådhusveien som
Rissas sentrumsgate. Rådhusveien er langstrakt og har få opplevelseskvaliteter. Med lite
helhet og sammenheng mellom bebyggelsen og gateløpet er det behov for møbleringssoner
og oppgradering på gateløpet for at gata skal fremstå vakker og attraktiv. Bebyggelsen i
Rådhusveien følger ikke en fast byggelinje. Mange av byggene er trukket vekk fra gateløpet
og dermed mangler det vegger til gata. Ny beplantning, møblering og belysning langs gateløpet
vil bidra til bedre opplevelseskvaliteter og et tydeligere uttrykk av Rådhusveien som
sentrumsgate.
Dagens lysarmaturer gir svak belysning og noen av armaturene bør byttes ut. Et av målene
med uteromsveilederen er å legge til rette for økt aktivitet i sentrum på kveldstid. Dermed bør
nye lysmaster langs Rådhusveien vurderes for økt attraktivitet. I tillegg bør komplementerende
lyskilder vurderes, spesielt ved møbleringssoner og inngangspartier langs gateløpet.
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Konkrete løsningsprinsipper
Det skal være opphøyde fotgjengeroverganger med belegningsstein (gjenbrukbar
gatestein eller plater av naturstein)
Det skal opparbeides møbleringssoner langs gateløp med beplantning, benker,
avfallsbeholdere og sykkelparkering, fortrinnsvis i tilknytning til sentrale plasser og
inngangspartier for handel og næring
Nye lysmaster (eller vedlikehold) langs gateløp samt pullvertbelysning ved
møbleringssoner og fotgjengeroverganger må inngå i utforming
Det må være universell utforming på dekke. Overgangsfelt må sikre tilgjengelighet
med rullestol, sykkel og barnevogn og ikke ha for høy kant
Eksisterende trær langs gateløp skal bevares
En bør sørge for gjentakende elementer langs gateløpet, for eksempel ved
beplanting, møblering eller vimpler på lysarmaturer. Dette for å skape en
sammenheng i gatebildet og for å fremme Rådhusveien som Rissas sentrumsgate

Illustrasjonsfoto (Pinterest)

Kirkegata i Farsund (Multiconsult)

Gate i Bad Salzuflen (Pinterest)

Åsly friområde
Friområde GF1-GF2 (§12-7 nr. 1, 4, 14)
Området skal opparbeides med sittegrupper, aktivitets- og idrettsanlegg som gir varierte
aktivitetsmuligheter for alle innbyggere i kommunen. Idretts- og uteoppholdsareal skal være
tilgjengelige for allmennheten. Uteområder skal være tilgjengelig for alle, samtidig som at
det er viktig å prioritere god oversikt og mulighet for voksenkontroll.
Friområder inviterer til rekreasjon, ro, lek og aktivitet. Slike områder er også viktige for
uformelle møter og interaksjon mellom folk. I tillegg til at friområder er sentrale for menneskers
trivsel i tettsteder, er de også nødvendige grønne lommer for biologisk mangfold og lokalklima.
Friområder har som regel dekke av gress, grus, tre eller skogbunn, men kan i tillegg ha noe
opparbeidet dekke for lek- og fysisk aktivitet. For opparbeiding av friområder nært sentrum bør
det være gjennomgående god belysning. Samtidig bør man unngå unødvendig lysforurensning
for natur og dyreliv. Det bør være en tydelig sammenheng mellom møblering og beplanting i
friområde og i resten av sentrum. Avfallsbeholdere, sittegrupper og sykkelparkering skal inngå
i møbleringsplan.
Åsly friområde er plassert på der gamle Åsly skole lå. Det er kort avstand til den nye skolen,
fotballbane, folkehøgskolen og andre sentrumstjenester. Åsly friområde skal være et sted for
alle. Området skal legge til rette for møter mellom ulike grupper i lokalsamfunnet. Stikkord er
å motvirke ensomhet, styrke integrering, øke kunnskap om en grønnere hverdag og mat samt
motivere til sosial og fysisk aktivitet.
Åsly skal være en samlingsplass for alle som har interesse og behov for aktiviteter som dyrking
av vekster, videreforedling og enkel matlaging, samt et sted å være for glede og nytte. Et sted
der ungdom, familier, seniorer og ulike kulturer møtes, for å lære og for å utveksle kunnskap.
Aktivitetsapparater, parsellhage, drivhus og bålpanne kan være viktige elementer i området.
Allerede finnes elementer som stimulerer til samhandling i det aktuelle området. Åsly friområde
kan også være en arena for språkpraksis, arbeidspraksis, integrering og entreprenørskap.
Området skal være et tilbud for uorganisert aktivitet og opphold.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konkrete løsningsprinsipper
Beplantning skal skje med stedegne arter og må tilpasses eksisterende
grønnstruktur
Utforming og møblering skal sikre fleksibel og mangfoldig bruk og stimulerer til
samhandling og uformelle møter mellom folk
Området skal utformes med fokus på fysisk aktivitet for alle aldersgrupper og lek for
barn. Mangfold og inkludering i utforming er viktige stikkord
Det må foreligge en helhetlig belysningsplan med fokus på estetisk utforming,
opplevd trygghet og unødvendig lysforurensning
Trygg adkomst til fots og på sykkel skal sikres.
Utforming må sikre god sikt, orientering og voksenkontroll
Overvannshåndtering skal skje lokalt og kunne benyttes i lek/aktivitet
Aktivitetsapparater som tufteapparater o.l. bør vurderes
En bør legge til rette for dyrking av spiselige vekster med parsellhage, drivhus og
planting av frukttrær eller andre nyttevekster
De store «sjakkspill-brettene» i området bør vedlikeholdes og inngå i møblering

Tuftepark, Hønefoss (Ringeriksregionen)

Urbant landbruk (Øystein Moi/Norges Bondelag)

Inspirasjonsbilde, drivhus (Pinterest)

