
Uteromsveileder
Kommunedelplan for 

tettstedsutforming

Lina Naoroz Bråten
Arealplanlegger 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Planen har vært ute på høring. Høringsfristen var forrige uke. Planen skal opp i arealutvalget og skal tilslutt vedtas i kommunestyret. Utkast til planen finner dere på kommunens hjemmeside. Hvis dere vil ha tilsendt utkastet kan dere kontakte Sissel eller meg. 



Hva er formålet med 
en uteromsveileder? 

• Sikre helthetlig kvalitet og utvikling av 
uterommene i kommunens tettsteder 

• Gjøre overgangen fra plan til 
gjennomføring av tiltak enklere 

• Et verktøy til bruk i gjennomføring av 
fysiske tiltak for å oppnå mer stedlig 
attraktivitet 

(= et verktøy som kan brukes i forbindelse 
med stedlige handlingsplaner)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Målgruppe: - Kommunens administrasjon (særlig plan- og byggesak), utbyggere, huseiere, næringslivet. 



Hva menes med 
uterom?

• Alle arealer der vi oppholder oss og 
beveger oss utendørs. 

• Mellomrommene mellom bygningene -
disse påvirker vår trivsel, trygghet, sosiale 
kontakt og bevegelighet utendørs. 

• Fellesskapets rom – disse er nødvendige 
for et levende og attraktivt 
tettsted/sentrum som man ønsker å 
oppsøke og oppholde seg i. 



Mål og ambisjoner: 
• Uterommene bidrar til at tettstedene fremstår 

attraktive og levende for innbyggere, tilflyttere 
og besøkende 

• Uterommene lokaliseres i tilknytning til handel 
og næring og bidra til mer besøksaktivitet 

• Uterommene har god arkitektonisk utforming 
med løsninger og detaljer av høy kvalitet

• Uterommene er samlingspunkter for 
innbyggerne og steder man ønsker å oppsøke 
for varierte aktiviteter 

• Uterommene bidrar til et helhetlig estetisk 
uttrykk i tettstedene 



Kvaliteter, 
problemstillinger
og utfordringer i 
tettstedene våre



Kvaliteter
• God plass og store arealer med potensiale 

til opparbeidelse av uterom og 
møteplasser 

• Eldre sentrumsdeler med kvaliteter i 
forhold til plassering, landskapstilpasning, 
materialbruk, kontakt mot dyrkbare 
områder og sjø 

• Muligheter for å opparbeide uterom med 
grønnstruktur som kobler sentrum med 
grønt omland og vannfront 

• Flere arealer som allerede er avsatt til 
offentlige uterom i overordna plan (torg, 
parker, friområder, turveger)

• Flotte omgivelser i tettstedene: Kort 
avstand til vannfront og utmark 



Problemstillinger

• Ikke avgrenset og tette nok sentrumskjerner: 
Lange avstander mellom sentrumsbygg og noe 
utflytende grense til omland 

• Mangel på lokal identitet i enkelte 
sentrumsbygg og tilpasning til historiske 
sentrum

• Flere sentrumslokaler med «døde» fasader –
dette gir inntrykk av lite liv i sentrum

• Biler, veier og asfaltflater dominerer flere av 
tettstedene

• Ønsket tilflytting – behov for å tilrettelegge for 
hverdagsliv og attraktivitet i tettstedene 



Utfordringer

• Ta hensyn til overordnede landskaps- og 
terrengformer, siktlinjer og dyrka mark –
bygge innover og ikke utover 

• Ta vare på og opparbeide grønne lommer i 
sentrum 

• Skape gode offentlige møteplasser i 
sentrum, herunder parker, torg, gaterom 
og turveger

• Gjøre veg- og parkeringsarealer grønnere 
og ryddigere

• Eldre befolkning – møteplasser for eldre

• Skape liv på kveldstid i sentrene



Løsningsprinsipper
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