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AGENDA

14:00  Oppmøte Skur 39 Vippetangen.

14:15  Velkommen til Snøhetta - kort om oss.
  Innledning av Nes Kommune bakgrunn og status.
 
14:35  Innledning og prepping, Snøhetta

  Workshop Prosess. Snøhetta presenterer dagens 
  agenda og vår konseptworkshop metode.

14:45  Gruppearbeid 1. ’Snøhetta Piktogram’
  Snøhetta introduserer oppgaven.

15:00  Plenumspresentasjon av Gruppearbeid 1
  Hver gruppe presenterer kort historien bak valg av bilder.

15:30  Gruppearbeid 2. ’Zoome ut’ med gruppesamtaler rundt 
  bordet om hva man ønsker at Årnes skal være. Hver gruppe 
  kommer fram til temaer de vil jobbe videre med.

16.00  Matpause

16:30 Gruppearbeid 3. Konseptuelle springbrett.
  Snøhetta introduserer oppgaven ’Gjør det fysisk’
  Vi lager skisser og bruker ulike materialer til å prototype
  konseptuelle idéer og temadiagram. Valgfrie kart brukes.

17:30  Plenumspresentasjon av Gruppearbeid 3

18:30  Oppsummering av workshop. Vi møtes i trappa.

19:00  Slutt

INNLEDNING OG PREPPING:
HVOR ER ÅRNES I DAG OG HVOR VIL 
ÅRNES VÆRE I FREMTIDEN?

GRUPPEARBEID 1:
SNØHETTA PIKTOGRAM
HVA REPRESENTERER ÅRNES?
HVA REPRESENTERER IKKE ÅRNES?

ZOOME UT
GRUPPEARBEID 2:
IDÉMYLDRING, GRUPPESAMTALER 
RUNDT BORDET.   VI DEFINERE TEMA

GJØR DET FYSISK
GRUPPEARBEID 3:
FYSISK JOBBING OG FORMIDLING AV 
KONSEPTUELT SPRINGBRETT
MODELLBYGGING/TEMADIAGRAM



Nes Kommune:

Elisabet Frøyland Nes kom, Areal og Miljø

Ola Andre Olsen  Nes kom, Kultur og Næring

Johnny Pedersen Nes kom, Rådmann

Arild Skogholt  Nes kom, Kommunalsjef

Camilla Smedsrud Nes kom, Areal og Miljø

Thor Albertsen  Nes kom, Areal og Miljø 

Politikere:   

Grete Sjøli   Ordfører, Arbeiderpartiet

Vivian Wahl  Senterpartiet

Rune Tranum  Arbeiderpartiet 

Morten Tvethaug  Sosialistisk Venstre 

Kjell Jevne   Høyre

Kari Haukeli  Kristelig Folkeparti

Stig Løkke Sørensen Venstre

Tove Nyhus   Fremskrittspartiet

Grunneiere/Næring/Utbyggere:

Erik Holsveen  Amfi  Eiendom

Jan Martinsen  Marbre

Torgeir Breen   Marbre

Andreas Aanerud 3A Eiendom

Stian Kløfta  Krogsveen

Morten Engefl aen

Audun Bollerud

Bjørn Henrik Brubak

Ole Tønsberg

Vidar Nordby  Årnes Vel

Øyvind Arnesen  Spar Eiendom

Arkitekter:

Øyvind B. Larsen  Snøhetta

Marianne Sætre  Snøhetta

Ingebjørg Skaare  Snøhetta

Simen V. Evensen Snøhetta

Deltagere



Snøhetta konseptworkshop som metode



Idéarbeid er



Viktigheten av et tydelig konsept

I Snøhetta har vi en lang tradisjon for 
konseptutvikling. Konseptet 
tydeliggjør oppgaven og gjør det mulig 
for oss i felleskap å holde konsensus 
utover i prosessen. Vi mener at et 
vellykket design er forankret i et 
konsept, som bygger en logisk 
fortelling utsprunget fra kjerneinnsikt 
i prosjektet.

Konseptet gir oss mulighet til å 
navigere gjennom designprosessen, 
og bygger grundig mening til alle valg 
vi tar underveis i prosjektet. Samtidig 
bør konseptet også skape forståelige, 
logiske rammer for all kommunikasjon.

Vi ser på workshop som vårt 
viktigste verktøy i konsept- og 
prosjektutviklingsfasen. 

Workshop som metode for å utvikle 
konsepter egner seg for en rekke ulike 
typer oppgaver. Det viktigste er at grup-
pen som deltar får en felles forståelse 
for oppgavens utfordringer og sammen 
ser potensialet for en positiv utvikling



Praksis der man med stor omhu for-
bereder, bygger, revitaliserer og deler 
kunnskap på en måte som maksimal-
iserer potesialet for effektiv bruk i det 
skapende øyeblikk

Prepping - hvem er vi ?

Årnes ligger ved Glomma i Akershus 
fylke og er kommunesentrum i Nes 
kommune. Tettstedet vil iht nasjonale 
føringer til samordnet areal- og trans-
portplanlegging og jordvern fortettes 
og utvikles mye i tiden fremover.  

Nes kommune har i dag 21 000 innbyg-
gere, og 4 000 av disse bor i tettste-
det Årnes. I kommuneplanen fra 2013 
- 2030 er det lagt til grunn en høy be-
folkningsvekst på 1,5 – 2,0 % (prognose 
SSB). Nå skal kommunedelplanen rev-
ideres som medfører at sentrumsnære 
områder vil få nytt fokus og økt press 
for videre utvikling og fortetting.



Prepping - hvor er vi ?

Det er mange aktører i spill når en slik 
prosess utvikles fremover. Politikere, 
kommunen, utbyggere, grunneiere og 
ikke minst innbyggerne. 

De som bor på Årnes 
De som jobber på Årnes 
De som pendler fra Årnes 
De som skal leve av Årnes
De som skal fl ytte til Årnes

Alle disse aktørene vil ha forskjellige 
interesser, men også sammenfallende 
visjoner på et overordnet nivå. 
Disse visjonene må defi neres for å 
kunne jobbe sammen og utvikle felles 
mål som alle føler de har tatt del i å ut-
vikle. 

Det er både utfordringer og 
muligheter i en slik utvikling. I bygdas 
både fysiske- og sosiale omgivelser. 
Det må tas vare på det som allerede 
er, og det må tilpasses og bygges mye 
nytt. 

For å utvikle et bærekraftig Årnes for 
fremtiden   må   det   derfor 
kommuniseres, respekteres, lyttes og 
samarbeides. 



Transposistion

Snøhetta piktogram

Hva vil vi være?
Hva vil vi ikke være?

Piktogramøvelsen har en billedlig 
assosiativ form.  Gjennom ulike 
billedkort som man velger ut, forteller 
man noe om hvem man ønsker å 
assosieres med og hvem man ikke 
ønsker å assosieres med. 

Gjennom en presentasjon av hvilke 
kort man i fellesskap har valgt, 
formidler   gruppen   hvilke verdier eller 
holdninger man ønsker at 
prosjektet skal assosieres med.

Hva er representativt for Årnes - hva 
vil vi være?

Hva er ikke representativt for 
Årnes - hva vil vi ikke være?

Frigjørende latter

Piktogram





Snøhetta piktogram

Gruppe 1:
Marianne Sætre
Arild Skogholt
Ola Andre Olsen
Tove Nyhus
Stig Løkke Sørensen
Erik Holsveen
Jan Martinsen
Andreas Aanerud

Hva representerer Årnes?

+ Spire / Gro / Vekst  / Annerledes på  
 en god måte 

+ Fargerike / Skinne / Mangfold

+ Både og / Ulike / Sammen

Hva representerer ikke Årnes?

- Ikke ensomme -> Vi vil bli sett

- Kanskje ikke gå i 110km/t
 (Kanskje det går for tregt)

- Ikke konfl ikt



Snøhetta piktogram

Gruppe 2:

Øyvin B. Larsen
Elisabet Frøyland
Kjell Jevne
Kari Haukeli
Torgeir Breen
Stian Kløfta

Hva representerer Årnes?

+ Natur / Rekreasjon / Trygt / 
 GLOMMA

+ Kortreist mat / Kreativitet / Nisje /  
 Kvalitet

+ Vekst / Ungdom / Utdanning /   
 Næring

Hva representerer ikke Årnes?

- Ikke kald automatikk -> ‘Varme’   
 og medmenneskelighet, 
 

- Ikke gå i fl okk / Ikke som alle andre /  
 Ikke bli uniform

- Ikke bruke piller -> Godt psykososialt 
miljø / Helse / Gode møteplasser



Snøhetta piktogram

Gruppe 3:

Ingebjørg Skaare
Johnny Pedersen
Camilla Smedsrud
Grete Sjøli
Morten Tvethaug
Morten Engefl aen
Audun Bollerud
Bjørn Henrik Brubak

Hva representerer Årnes?

+ Trygghet / Slappe av / Rekreasjon 

+ Varde / Veiviser / Stein for stein /  
 Hurtig og solid vekst / Skynde   
 seg langsomt / Synlighet

+ Mangfold / Himmel / Elv / Grønt / 
Luftig / Blått

Hva representerer ikke Årnes?

- Ensomhet / Være alene / Kjedelig

- Ikke slåss / Konfl ikt / Uenighet 
 aksepteres

- Unngå at det låser seg



Snøhetta piktogram

Gruppe 4:

Simen V. Evensen
Thor Albertsen
Vivian Wahl
Rune Tranum
Ole Tønsberg
Vidar Nordby
Øyvind Arnesen

Hva representerer Årnes?

+ Idrett / Kultur / Næring / Mangfold/ 
 Himmel  / Vidt åpent landskap /  
 Landbrukskommune

+ Elva viktig element / Nær natur /   
 Dyreliv / Båt på elva / Skogen

+ Knutepunkt for alle innbyggere /
 Tjenesteyting + handel / Jern  
 bane / Elva / Solide grender /   
 Styrke sentrum 

Hva representerer ikke Årnes?

- Ikke slåss 

-  Har mye å hente på turisme => Vekst
 (Men trenger ikke være ‘rosa’,   
 men må være unik)

- Ensomhet / Stillstand / Kjedsomhet



Å bevege seg fra detaljnivå og 
analyser av enkeltdeler til å se det 
større bildet, tenke helhet og se brede 
sammenhenger, forklaringer og 
strategier.

Gruppene arbeidet med skisser for å 
omforme idéene fra individuell kon-
templasjon til å bli visuelt, fysisk og 
konkret, noe man kan samhandle med 
andre om. Gjennom skisser og andre 
konkrete uttrykk kan idéene bli 
gjenstand for felles oppmerksomhet 
og utvikling. Skisser gjør det mulig å 
zoome ut og klargjøre konsepter.

Zoome ut

Skisser fra Zoome Ut-øvelsen. Mange 
ord og temaer går igjen på notatene 
fra de ulike gruppene.

Vi fi nner temaer som vi jobber videre 
med i neste fase av workshop.



Bibliotheca Alexsandrina

Konsept   The Microchip

Tungestølen turisthytte

Konsept  Virvel Konsept Portal

Norges nasjonalparker

Konsept Romersk bue

King Abdullaziz Center

Konseptuelle springbrett



Gjøre det fysisk

Arbeidsformer som innebærer at man 
fjerner seg fra ensidig 
avhengighet til elektroniske medier og 
tar på ideer, skisserer og 
materialiserer idéer i artefakter, 
gestikulerer omkring ideer og beveger 
seg alene eller sammen med andre 
under idearbeid.

I denne øvelsen skulle gruppene 
bruke diverse materialer til å proto-
type konseptuelle ideer. Dvs å lage 
et fysisk uttrykk som kan formidle et 
meningsinnhold for prosjektet.
Hver gruppe fi kk utlevert 3 kart over 
Årnes sentrum. Hvilket kart, om man 
ville bruke kart og hvordan kartene 
ble benyttet var helt åpent. 
Hver gruppe presenterte sine forslag, 
og begrunnet sine valg i plenum.
Øvelsen hadde en varighet på ca. en 
time og alle gruppene brukte kartun-
derlag og utviklet temadiagrammer.



Årnes sentrum
Temadiagrammer

Gruppe 1:

1) Infrastruktur

- Parkering

- Gang- og sykkelvei

- Båttrafi kk

- Minibuss på stasjonen

- Kartlegge parkering, få kontroll over 

parkering, så utvikle bysentrum ut fra 

dette

2) Sentrum

- Få folk til sentrum

- Lokke inn, inviterende, åpen, 

arkitektur, godt omdømme

- Samspill og mangfold i sentrum

- Orange = fortetting/bolig

- Gul = kjøpesenter

- Hvit = bygg av historisk interesse

- Defi nere gater / bygatestruktur

- <Boliglokk> mot sentrum og 

jernbanen på Høieveien - kobling mot 

Glomma

3) Rekreasjon

- Aktivitet ved Glomma

- Bygge på eksisterende positive 

aktiviteter

- Grønn = plasser

- Gul = kultur, rekreasjon

- Orange = ønske om nye aktiviteter: 

bowling, klatring, laser

2) Sentrum

3) Rekreasjon



Årnes sentrum
Temadiagrammer

Gruppe 2:

Energien i Elvemøtet

Infrastruktur

- Parkeringshus langs jernbanen der 

pendlerparkering er idag

- Sykle og gå - mindre bruk av bil

- Energistrøm fra fl ere steder inn mot 

sentrum

- Legge bedre til rette for gang-/sykkel 

og moped/mc for å redusere bilbruk, 

spesielt iht pendlere!

- Mer attraktivt langs gang- og 

sykkelveier

- God forbindelse for myke trafi kkant-

er fra idrett og svømming (Campus) 

ned til sentrum

- Kvalitet i sentrum => bruke sentrum

- Fortetting av sentrum med varierte 

tilbud og <småskala> nisjenæring

- Gateplan er viktig for at folk skal 

trives!

Glomma og vannet

- Nye aktiviteter, (ute)servering og 

overnatting ved elveparken der om-

råde med dagens pizza restaurant og 

bilverksted ombygges med vei i 

bakkant mot jernbanen

- Ruste opp bautasteinområde; 

skulptur/fontene

- Vannskulptur/-kanon i Glomma

- videre tursti under Årnesbroa og 

sydover

- Se masse aktiviteter fra Årnesbroa/

porten inn til Årnes

- Åpne opp Drogga og diverse 

vanntema i sentrum og på stasjonen

-   Badeplass i <Kilen>; fi ltrering av 

elvevannet



Årnes sentrum
Temadiagrammer

Gruppe 3:

Generator / Parkering

Generator:

- Nok folk for bruk av sentrum

- Skape atraktive aktiviterer for å 

lokke fl ere folk

- Et sentrum med plass til både 

stor- og småhandel!

- Kan stedvis bygge mye i høyden

- Flytte rådhuset for å gi mer plass i 

næringsområde for å styrke handel, 

undergang og næring i sentrum

- Signalbygg ved rekreasjonsområde 

ved elva (hotell?)

- Idrettsplassen gir plass til nye 

boliger

- Nye boliger langs Seterstøavegen

- Styrke linken mellom Runni, 

sentrum og ned til undergang og ny 

Jernbanestasjon

 Parkering:

- Parkering langs jernbanen med bolig 

og næring over

- Samle operasjoner for å kjøre 

mindre

- Parkering under hele sentrum

- Rådhus og  jernbanestasjon fl yttet 

til sylinder på diagram for å frigjøre 

plass i sentrumskvartalene for 

parkering og handel

- Ønsker overdekket handlegate som 

fungere i både sommer- og 

vinterhalvåret



Årnes sentrum
Temadiagrammer

Gruppe 4:

Arkitektur - Gateplan - Elva

Arkitektur

- Bevisst holdning til fortetting i sen-

trum

- Ta vare på eksisterende bygg og 

framheve stasjonsbyen

- Gammelt og nytt hånd i hånd

- Kommunen må være medspiller og 

pådriver

- Bruke tid på plan - forankring og ei-

erskap

- Materialvalg er viktig

Gateplan

- Parkering er utfordring -> tilfart-

sparkering, ved bensinstasjon ++

- Atraktivt sentrum -> tett, 

overdekket, vinterstid

- Bygge bolig over stadioen

- Bedre kobling til Glomma -> spille 

mer på vannet også i sentrum

- Flere aktiviteter -> ‘Brød og sirkus’

- Vedlikehold og ‘livet mellom husene

Elva

- Elva er verdifull -> uteservering   

festivaler, gjeddefi ske, utekino

- Synlighet

- Molo med marina og som kan 

skjerme mot ny badestrand

- Turmuligheter både sommer og 

vinter

- Ikke handel . . . 

- Vann = Ressurs



-  Parkering.
Det er skrevet på skissepapiret ‘Folk i 
Nes kjører bil!’ Dette er et viktig tema 
hos alle gruppene, og forøvrig et viktig 
tema i utviklingen av alle kommune-
sentrum med spredte tettsteder 
knyttet til seg. Alle vi ha mindre bil 
i sentrum og legge til rette for mer 
gang- og sykkeltrafi kk. Men hva gjør 
man da med bilene?! 
Kan man ihvertfall få ned tallet på 
biler tilkjørt av folk som bor i og nær 
sentrum er man kommet godt på vei. 
Legge til rette for at pendlere sykler 
eller kan kjøre moped/mc?!
Gruppene har foreslått parkeringshus 
ved jernbanen, under hele sentrum 
(ihvertfall i stor grad under alle nye 
bygg). I bunn og grunn er det av alle 
gruppene en vilje for å fl ytte biler ut av 
veien for et bærekraftig, trivlig Årnes 
sentrum.

-  Unik og annerledes.
Piktogramøvelsen viser at fl ere vil at 
Årnes skal være annerledes, unik og 
ikke som alle andre. ‘Vi skal ikke være 
Jessheims lillebror’ ble det sagt.
De fysiske modellene viser stor 
kreativitet og mange gode løsninger i 
veien mot det unike. Man må lete, tørre 
og satse for å bli noe helt unikt.

Oppsummering

Det er mange likhetstrekk ved både 
piktogramøvelsen og temadiagram-
mene. Siden vi jobbet i separate 
grupper er dette et veldig godt tegn, og 
de viktigste sakene som kommer opp 
er:

- Glomma og vannet.
Koblingen til elva er viktig for alle 
gruppene. Det gjelder både utad når 
man ankommer Årnes og at 
‘elveparken’ må styrkes og legges 
bedre til rette for aktiviteter, 
rekreasjon, mangfold og servering. 
Glomma kommer også opp som et
viktig naturområde og i den forbindelse 
nevnes også bedre kobling til annen 
natur og skog som omkranser Årnes 
sentrum. 

- Styrke sentrum.
Alle vil styrke sentrum. Det vises til 
mange forskjellige måter å gjøre dette 
på, men de fl este er enige i at det må 
fortettes med kvalitet, god arkitektur, 
både små- og storhandel, attraktive 
spisesteder gjerne med kortreist mat, 
og det må jobbes med bedre kobling 
til Glomma og området defi nert som 
‘elveparken’. 
Mange nevner det er viktig å få mer 
folk til sentrum, men også at dette er 
‘høna og egget’. Bolig og handel må 
vokse side om side, men man må tørre 
å satse!

- Bli sett og synlighet!
Årnes vil bli sett! Dette ble nevnt i 
mange forbindelser; både fysisk som 
i arkitektur, elveparken og aktiviteter 
ved adkomst til Årnes; bl.a. vannkanon 
i Glomma, men også synlig i media, 
danne godt omdømme og profi lering. 

Workshopen bragte en viktig gruppe 
aktører sammen om Årnes framtid. I en 
uformell setting kom vi fram til det vi 
ser på som utfordringer og muligheter 
for veien videre. 

Gruppen har luftet idéer og tanker, og 
funnet at de har fl ere av de samme 
visjonene  for Årnes som helhet, selv 
om mange har sine særinteresser. 

Vi håper prosessen her på Skur 39
Vippetangen har gitt ny giv og et godt 
grunnlag for videre sammarbeid 
mellom aktørene som var tilstedet. 

Siden sterkere tilknytning til 
Glomma viste seg som en av de 
viktigste fellesnevnerene, vil vi knytte 
inspirasjon til fenomenet 
‘meandrering’. Elvas utvikling over tid 
av forskjellige strømninger som 
sammen fi nner nye veier i landskapet. Snøhetta 20.mars 2017



KONSEPTUELL INSPIRASJON
‘MEANDRERING’

• Kraften av de samlede strømnin-
gene fi nner nye veier i landskapet. 
Felleskap, mangfold og samarbeid mot 
et sterkere og bærekraftig sentrum.  

• Elva utvikler nye områder ved 
hjelp av krefter som er både sterkere i 
ytterkant og svakere i innerkurve. 
Trege og raske prosesser danner ny ut-
vikling. 

• De raske strømningene i ytter-
kant graver nye veier, mens de lang-
sommere strømningene i innerkurven 
legger igjen avsetninger. 
Nye attraktive aktiviteter og infrastruk-
tur fører til strømninger av fl ere folk til 
sentrum, men når man parkerer sykkel/
moped og bil blir man en stund og ny-
ter handel, kortreist lokalmat, natur og 
elveparken. 

• Meandrering fører til at kreft-
er i vannet utvider elvas løp i nytt 
landskap. 
Årnes sentrum må meandrere i høyde 
og tetthet, men også nytt landskap 
må utvikles og formes. Elvelandskapet 
utvikles for mer aktivitet, synlighet og 
tilknytning til Glomma forsterkes.



Snohetta.com


