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Vern og estetikk er en delutredning
til reguleringsplanprosessen for
Rakkestad sentrum (Områdeplan/sen -
trumsplan). Dette er en oppfølging av
”plansmieprosessen” fra 2010/2011 og
vedtak i sak 35/11 i kommunestyret den
16.06.2011.

Delutreningen er en faglig vurdering
som skal øke forståelsen for, og be -
visstheten i forhold til, kulturhistoriske
verdier knyttet til bygninger og byg -
ningsmiljøer.

De estetiske føringene i utredningen
skal opplyse og rette oppmerksomhe -
ten mot kvaliteter i området, som bør
ha betydning for vurdering av tiltak og
fortettingsønsker. Dokumentet gir fø -
ringer for hvor restriktive og varsomme
kommunen bør være ved ombygginger,
rehabilitering og fortetting.

Verneverdivurderingen er forutsetnin -
gen og grunnlaget for fortettingsstrate -
gier og estetiske føringer/retningslinjer.

Delutredningen er utført av sivilarkitekt
Svein M. Jakobsen, som har lang erfa -
ring og kompetanse innen fagfeltet.

Kriteriene for vurdering av bygninger og
bygningsmiljøers vernegrad følger riks -
antikvarens anbefalinger.
(Se ”Alle tiders kulturminner” www ra.no)

De kriteriene som er vektlagt i vurde -
ringene er : representativitet, sam -
menheng/miljø, autentisitet, fysisk
tilstand, arkitektonisk og kunstnerisk
kvalitet og identitets-/symbolverdi.
Kriteriene vil bli utdypet nærmere.

Det er valgt en kategoriseringen i ver -
negrad 1, 2 og 3. Dette baseres på om
90%, 70% eller 50% av kriteriene anses
som oppfylt.

Det er en overordnet målsetting å legge
større vekt på estetikk i planleggingen.
Sentrumsområdet er spesielt viktig.
Føringene/retningslinjene som utarbei -
des skal ivareta bevaring, tilpassing og
godt samspill med eksisterende
bebyggelse. Det skal ikke stenge for nye
og fremtidsrettede uttrykksformer.

Utredningen skal gi svar på hvilke typis -
ke karakteristiske trekk i sentrumsområ -
det som skal bevares og videreføres, og
hva som må prioriteres for å oppnå en
ønsket utvikling.

Rakkestad Stasjon ble
bygget i 1882 på tomt
fra øvre Mjørud.
Jernbanen ble grunn -
laget og starten
på utviklingen av
Rakkestad som sta -
sjonsby og bygdeby.
Det var sveitserstilen
som dominerte all
bygging i denne perio -
den, ikke minst jern -
banestasjoner.

Jernbanestasjonen er
et godt eksempel på
en bygning hvor
riksantikvarens krite -
rier, som skal vektleg -
ges ved verneverdi -
vurderinger, tilsier
høyeste vernegrad i
lokal sammenheng.

bakgrunn
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Verneverdivurderingen presenterer
bygninger og miljøer av kulturmiljø-
interesse. Vurderingene representerer
en fordypning i enkeltbygninger og om -
råders kulturhistoriske verdier.

Som fundament for vurderigene presen -
teres et kort kapittel om stedsutviklingen
og et kapitel om lokal bygningshistorikk
og stilhistorie.

Deretter presenteres enkeltobjekter
med vernegrad 1, 2 og 3, hvorav 1 er
høyeste vernegrad sett i et lokalt per -
spektiv (kulturhistorisk hjemmevern).
Enhetlige miljøer med vernegrad beskri -
ves også.

Bygninger med vernegrad kan være:
Nøkkelbygninger med sentrale og
allmenne funksjoner for områdenes
karakter, historiefortelling og selvbilde.
Det kan være alle typer bygninger fra
forskjellige bygningsperioder, som kan
representere historiske ankerfester i
bebyggelsen.

.

Estetiske retningslinjer
De estetiske retningslinjene skal ivareta
bevaring og tilpassing uten å stenge for
nye og fremtidstrettede uttrykksformer.

En viktig hensikt med arbeidet er opp -
lysning og bevisstgjøring av kvaliteter i
området som bør ha betydning for vur -
dering av tiltak og fortettingsønsker. Do -
kumentet gir føringer for hvor restriktive
og varsomme kommunen bør være ved
ombygginger, rehabilitering og fortetting.

Historiske forutsetninger, Rakkestads
personlighet, eller sjel, beskrives.
Sentrums egenkarakter beskrives. Dette
er avgjørende for å kunne begrunne det
nye ut fra et bevisst forhold til det eksis -
terende.

Dokumentet er ikke ment å være juridisk
bindende. Intensjonen er å etablere et
godt beslutningsgrunlag i den kom -
munale saksbehandlingen. Likeså at
dokumentet kan bidra til viktig folkeopp -
lysning og lokalkunnskap. Det vil i den
sammenheng kunne være velegnet i
skolesammenheng.

sammendrag

Bygninger av kulturin -
teresse kan naturligvis
også være slike som
kornsiloen.
En selvsagt nøkkel-
bygning i Rakkestad-
samfunet.

De estetiske retnings -
linjene eller drøftin -
gene skal bevisstgjøre
kvaliteter i området
som bør ha betydning
for vurdering av tiltak
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kulturhistorisk hjemmevern
Verneverdivurderingen er å betrakte
som et kulturhistorisk ”hjemmevern”.
I et kulturhistorisk perspektiv er
noen bygninger viktigere enn andre.
Begrunnelsen for disse utvelgelsene og
graden av verneverdi er basert på de
kriteriene som riksantikvaren anbefaler
brukt.

Lokale kulturminner representerer kunn -
skapsverdier, opplevelsesverdier og
bruksverdier. Bevissthet og kunnskap
om dette er grunnlaget for en lokal
identitet. Slik kunnskap er med på å
skape trivsel og tilhørighet for de som
bor i Rakkestad. Dette er også viktig for
å sikre stabilitet og kontinuitet i omgivel -
sene.
Sett i perspektiv av ønsket om en mer
bærekraftig utvikling er det viktig å ta
vare på de ressursene som ligger i in -
vestert bygningsmasse.

Formålet med verneverdivurderingen
er å peke ut enkeltobjekter og områder
som har spesiell stor betydning for Rak -
kestads ”sjel”.
Dette er bygninger og bygningsmiljøer
som bidrar sterk til områdets positive
karakter, identitet, miljø og estetiske
kvaliteter.

Vurderingene skal bidra til å styrke
arbeidet for bedre byggeskikk, spesielt i
forhold til reparasjon og vedlikehold.

Vurderingene er basert på faglig kunn -
skap og subjektivt skjønn, men solid
forankret i riksantikvarens objektive
kriterier.

Kulturhistorisk hjem -
mevern er et begrep
som beskriver viktig -
heten av å ta vare på
lokale kulturminner,
som ikke nødvendigvis
er av nasjonal
interesse.
Det er dette denne ut -
redningen handler om.

3. Verneverdivurdering

Inngangspartiet på
gården Midtstad (O.
M. Støles forrretning).
Inngangspartiet oser
av Jugendstil.
Gården er bygget i
1928 som er senere
enn det som regnes
for jugendstilens
periode (vanligvis til
1920).
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representativitet
Dette har å gjøre med begrepene sjel -
den og typisk . Sjeldne bygninger og
miljøer må vurderes som viktig dersom
det er få, nettopp for å bevare represen -
tativitet.
Variasjon og mangfold er to andre be -
greper under representativitet.

3.1 Kriterier for fastsettelse av vernegrad

Fire eksempler på
bygninger med ver -
negrad. Her er det er
ulike kriterier for ver -
negrad som oppfylles
i hver enkelt bygning.
Dette omtales nær -
mere under pkt. 3.4.

sammenheng og miljø
Flere bygninger som utgjør en større
sammenheng kan gi oss kunnskap,
som enkeltbygg ikke kan vitne om.
Enhetlige bygningsmiljøer er derfor
viktig.

autentisitet
Dette begrepet har med opprinelighet
og ekthet å gjøre. Det er vesentlig om
bygningen er original eller en stilkopi.
Kriteriet handler mye om kunnskap og
opplevelsesverdier.

fysisk tilstand
Det må vurderes om kulturminnet eller
kulturmiljøet er i en slik tilstand at det
lar seg bevare som kilde til kunnskap.

arkitektonisk og kunstnerisk kvaklitet
Dette kriteriet dreier seg om egenverdi.
Bygningens særegenhet. Uansett
hvilken sammenheng den oppleves
i, kan form, struktur, materialvalg og
detaljering i forhold til en arkitekto -
nisk og kunstnerisk ide, være så be -
tydningsfull at bevaringsverdien kan
være høy. Estetiske vurderinger er
sentralt i denne sammenheng.

identitets- og symbolverdi
Dette kriteriet knytter seg til bygning-
ens eller miljøets betydning for Rakke-
stadbeboernes følelse av tilhørighet
og gjenkjennelse . Det å ta vare på kul -
turminner og lokale tradisjoner vil styrke
identitetsfølelsen. Det er en forutsetning
for trivsel. Identitets- og symbolverdien
veier tungt i forhold til verneverdi.

økonomi og bruk
Hvis den fysiske tilstand til en bygning
er god, kan dermed økonomiske og
kulturhistoriske argumenter bygge opp
under hverandre til fordel for vern.

økologi
Bevaring kan være bærekraftig og ha
langsiktige og positive effekter for mil -
jøet.

Vernegrad 1 er den
høyeste vernegraden,
og i kartutsnitt markert
med rødt.
Her er de aller fleste
kriteriene for fastset -
telse av vernegrad
vurdert som oppfylt.

Vernegradene
I vurderingene er
benyttet 3 verne -
grader:

Vernegrad 2 er den
nest høyeste verne -
graden, og i kartutsnitt
markert med blått.
Her er mer enn 70 %
av kriteriene for fast -
settelse av vernegrad
vurdert som oppfylt.

Vernegrad 3 er den
laveste vernegraden,
og i kartutsnitt markert
med grønt.
Her er mer enn 50 %
av kriteriene for fast -
settelse av vernegrad
vurdert som oppfylt.
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Østre linje

Østfoldbanens østre linje, som gjen -
nom det meste av 1900-tallet var en
kommunikasjonsåre som bandt byg -
dene og tettstedene i indre Østfold
sammen, var ferdigstilt i 1882.

Østre linje har sitt utgangspunkt fra
Ski stasjon, går mot Askim, dreier
sørøstover mot Mysen / Rakkestad
og Gautestad inntil den når Sarps -
borg stasjon.
I dag betjenes passasjertogdriften på
linjen av lokaltog i linje 560. Normalt
går lokaltogene kun til Mysen, men
noen rushtidsavganger går også til
Rakkestad. Lokaltogene på streknin -
gen mellom Rakkestad og Sarpsborg
ble innstilt i 2002, men strekningen
benyttes fortsatt av omdirigerte tog
som av en eller annen grunn ikke
kan benytte Vestre linje.

Rakkestad ville utvilsomt ha utviklet
seg til en bygdeby, selv uten jernba -
nen. Men stasjonsbyen Rakkestad
er naturligvis et resultat av Østre linje
og jernbanestasjonens lokalisering.

3.2 Stedsutviklingen

Illustrasjonene er ment
å gi bilder av stedsut -
viklingen i 10-års-peri -
oder fra 1876 til 1925.

Jernbanen ble åpnet
i 1882. Stasjonen til
venstre og Handelsbo -
laget øverst er sentrale
byninger i stedsutvik -
lingen. Handelsbolaget
er revet.

1876 - 1885 1886 - 1895 1896 - 1905

De første 30 år

Utviklingen de tre første tiårene frem
til 1905 er beskjeden. Det første 10-
året er Rakkestad Jernbanestasjon,
Handelsbolaget og Meieriet de viktig -
ste bygningene. Nyland og Birkelund
utggjør resten av sentrumsbebyg -
gelsen.

Neste 10-år er tilveksten 5 bolighus
og 4 forretningsbygg. Den største
satsingen var det utvilsomt den
30-årige Thorvald Lien som sto for
med byggingen av Solheim, eller
Liens Hotell; En stor 3 1/2 etasjes
mursteinsbygning i historiserende
stil, og klassisismepreget.
Espelund i sveitserstil, er starten
på en tilvekst nord for Bolaget, som
forøvrig blir utvidet i perioden.

Tidlig i neste periode kommer Johs.
Liens gate, som styrker Bolagskrys -
set som tyngdepunkt. Vang, ved
Johs. Liens gate, og Skjønhaug ved
Storgata blir bygget. Dette var to
staselige sveitserhus, som begge
dessverre er revet. De rommet bl.a.
postkontor, kafe og samvirkelag.
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Etter 1905 øker utbyg -
gingstakten i sentrum.
De første tverrgatene,
Villaveien, Skogveien
og Skoleveien kom -
mer.

En spesielt aktiv
periode i utbyggingen
starter etter 1918.

Etter 1925 får Storgata
mer og mer preg og
atmosfære som en
bygate, etterhvert som
bygningene etablerer
sammenhengende
fasaderekker.

1906 - 1915 1916 - 1925

Etter 1925 Utviklingen fra 1905
Etter unionsoppløsningen, og spesi -
elt etter 1914 (Norges 100-årsdag),
blir det fart i utbyggingen av sentrum.
Banken ble bygget i 1913; - en byg -
ning med tung identitets- og symbol -
verdi i sentrumsområdet.
Flere otte sveitserhus setter sitt
preg på området i den førset pe -
rioden. Det er få av disse som står
igjen. Villa Sundby, ved tidligere
Sundby Sag og Høvleri er et unntak
som må vernes om.
Ved 1. verdenskrigs slutt i 1918, blir
det høykonjunktur og full fart i ut -
byggingen av sentrum. Dette er en
periode preget av både jugendstil,
nasjonalromantikk og 20-talls klas -
sisisme. Mange sentrale og identi -
tetsskapende bygninger settes opp i
denne perioden.
Storgata får mer og mer preg av
bygate. Spesielt etter 1925 skapes
gaterommene, som er Rakkestad
sentrum i dag.
Rakkestads sjel nnes i Storgatas
stemning.
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3.3 Lokal bygningshistorikk
Sveitserstil 1840 - 1920

Sveitserstilen oppsto som en landlig
stil i landene rundt Alpene. Ingen
annen stilart kan egentlig måle seg
med sveitserstilen i popularitet her
i landet. En av årsakene er at det
er den første stilen som først og
fremst er egnet for trehus. Alle deler
av bygningen får rik detaljering. For
eksempel vindusomramminger, bjel -
keender, takutspring, rekkverk osv.
Byggingen av stasjonsbygningen
og utviklingen av sentrum de første
årene fallt sammen i tid med sveit -
serstilens dominans.

Det finnes mange eksempler. Ikke
alle er like lett å identifisere i dag på
grunn av fasadeendringer.

Selv om sveitserstilen i utgangs -
punktet var en landlig stil, ble den
også mye benyttet i bygårder og
forretningsgårder med boliger i 2.
etasje.
Den såkalte Grandgården, eller tid -
ligere Grand Hospits er et godt ek -
sempel på det.

Jernbanestasjonen
i Rakkestad er, som
alle stasjoner i denne
periden, i sveitserstil.

Villa Sundby ved tidli -
gere Sundby Sag og
Høvleri.
En ott representant
for sveitserstilen i
original form.

Et godt eksempel på
en hjørnegård i sveit -
serstil. Dessverre har
ombyginger ført til at
fasaden ikke føres ned
til gatenivå. Men dette
er ikke uopprettelig.
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Jugend 1890 -1920

Jugendstilen representerte et nytt
formspråk i ornamentikk og detaljer.
Mange norske arkitekter fikk sin ut -
dannelse i tysktalende land og ble
inpsirert av jugendstilen. Stilen var
i hovedsak en typisk murstil. I rek -
kverk og lignende ble det benyttet
smijern.
Men stilen ble også overført til pa -
nelarkitekturen. Typiske kjenetegn
er valmede tak med svai mot gesis,
karnapp og balkongutbygg, småru -
tede vinduer, -vanligvis krysspostvi -
duer med smårutede rammer øverst.
Svungne linjer i dører og ornamenter
med blomsterpreg.

Det kan være vanskelig å skille klart
mellom jugendstil, nasjonalromantikk
og 20-talls klassisime. Byggeåret
kan gi oss klarere begreper om hvil -
ken stilart vi snakker om. Likeså de
mest karakteristiske kjenetegn.
Karakteristiske kjennetegn er:
- Valmete mansardtak
- Taket har svai mot gesimsen (over-

gang vegg/tak)
- Karnapp- og balkongutbygg
(kantete eller halvrunde)

- Krysspostvinduer med smårutete
rammer øverst

- Vertikale riller i dørspeil, som igjen
har svungne linjer

- Ornamenter med blomsterpreg

Gården er bygget i
1928, men jugendsti -
lens karakteristika er
utvetydige.

Tidligere ”Hotell
Sentral” bygget i
1932. Opprinnelig har
vinduene i 2. et. vært
jugendvinduer.
Funkisstilens inntog
har imidlertid gjort
seg sterkt gjeldende,
og vinduene ble raskt
tilpasset tidens ånd.

O.M.Støles fasade i
Storgatas gatebilde.
En viktig bygningshis -
torisk dokumentasjon
på lokal stilutvikling.
Jugendstilens tradisjo -
nelle bratte mandsard -
tak mangler. Taket
er et mye slakere
valmtak.
(Også en tilpasning til
den nye funkisstilens
ånd?)

Lensmannsgården tas
med som eksempel på
jugendstilens karakte -
ristika i trehusbebyg -
gelsen.



10

Nasjonalromantikk 1905 - 1930

Den andre fasen regnes fra ca. 1900
til 1915. Den er mindre fantasipreget
og har stilistisk forbindelse til jugend -
stil. Dragestilens egentlige avslutning
faller sammen med utgangen av den
andre fasen, da den ble forlatt av ar -
kitektene. Men innenfor en mer folke -
lig byggeskikk ble dragestilspregede
hus oppført ere steder i landet, til
langt opp i mellomkrigstiden.

i overgangen til 1900-tallet kk Norge
mange impulser utenfra, f. eks ju -
gendstil. Som ung nasjon fra 1905,
var vi samtidig svært opptatt av å
markere egen identitet og historie.
To retninger i arkitekturen konkurerte
derfor om å være dominerende i
denne perioden,- jugend og nasjo -
nalromantikk (også kalt ”Det nye
Norge”).

Både sparebanken, bygd i 1913,
Birkestøl, ferdig i 1921 og Sentrums -
gården, bygget 1927, har alle småru -
tede vinduer som i barokken .
Dette er nasjonalromantiske trekk,
samtidig som de oser av 20-talls
klassisime

Liens Hotel i origi -
nalt utseende med
hjørneinngang og
krysspostvinduer også
i 1. etasje

Sparebanken , byg -
get i 1913, faller i tid
både under Jugend og
nasjonalromantikk.
Det er nyklassisime,
men altså for tidlig for
å komme i kategorien
20-talls klassisisme

Historisme 1850 - 1910

Det mest typiske eksempelet i Rak -
kestad er Liens Hotell.
Historismen betegnes som en nytolk -
ning av kjente historiske stilepoker.
Bygningen kan også hevdes å frem -
stå som en murvariant av et stort
sveitserhus.
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20-talls klassisisme 1920 - 1930

Nyklassisistisk arkitektur beskriver i
Norge en periode i de første 10-åre -
ne etter 1900 når man går tilbake
mot et klassisk formspråk. Det er
en slags fortsettelse av historismen.
Stilen gir seg uttrykk i gjenninføring
av klassiske motiver som pilastere,
søyler og tempelgavler.

Nyklassisismen varte fra ca. 1905
til 1935. En særlig oppblomstring av
nyklassisime kk vi i Norge og Nor -
den i tiden etter første verdenskrig.
Denne stilen kalles 20-talls klassi -
sisme. Den varte til ca 1930 da den
ble avløst av funksjonalismen.

Mange sentrale bygninger i Rak -
kestad sentrum er oppført i denne
perioden. 20-talls klassisismen er på
mange måter en stilretning som er
med på å gi Rakkestad sin bygnings -
historiske identitet.

Midtstuen, et særde -
les ott eksempel på
20-talls klassisisme i
trehusbebyggelsen.

Sentrumsgården sto
ferdig i 1927.

Samvirkelagsbygnin -
gen i ny utforming. På
tross av en forsimp -
ling av fasadene mot
Storgata representerer
fortsatt bygningen
stilidealer fra denne
perioden.

Birkestøl er bygget i
1921. Her nnes trekk
av både nasjonalro -
mantikk, jugend og
20-talls klassisisme.
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Funksjonalisme 1925 - 1940

Funksjonalismen overtok fra nasjo -
nalromantikken og 20-tallsklassisi -
men på slutten av 1920-tallet. Funk -
sjonalismen representerte ”det nye
og moderne”. Litteraturen om funk -
sjonalismen var preget av optimisme
og framtidstro. Funksjonalismen ble
både en stil og en mote, og slo full -
stendig igjennom på kort tid.
Gjennombruddet i Norge kommer
fra 1925-1927. Men det var først
etter Stockholmsutillingen i 1930,
og tilsvarende Østfoldutstillingen i
Sarpsborg i 1930, at stilen for alvor
slo igjennom. Fram til andre verdens -
krig i 1940 var stilen konsekvent og
dominerende.

I overgangen fra 20-talls klassisis -
men til den rene funkisstil oppstår
uttrykk hvor funksonalismens enkel -
het kombineres med en klassisk
holdning.
Resultatet er i fagmiljøer blitt kalt
funkisklassisisme. Det nnes gode
eksempler på denne spesielle stil-
varianten i Rakkestads sentumsom -
råder.

Karakteristiske trekk ved funksjona -
lismen er:
- Formspråket er radikalt nytt, enkelt

og inspirert av det nye materialet
armert betong

- Saklighet og nøkternhet
- Byggets planløsning gjenspeiles i

fasadene
- Store vindus ater, ofte utformet

som lange bånd der vinduene står
tett inntil hverandre

- Hjørnevinduer
- Flate tak

En enkel og relativt
smal bygård i umis -
kjennelig funkisstil.

Eksempel på det vi
best kan kalle funkis -
klassisisme. Uttrykket
er her et resultat av
fasadeendriger med
funkisvinduer etter
funkisstilens inntog.

En rendyrket funkis -
gård, også i fargevalg.

Funksjonalismen gjør
seg gjeldende både på
50- og 60-tallet.
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Strukturalisme 1945 - 1975

Utviklingen etter den andre verdens -
krig medførte nye utfordringer med
gjenoppbygging av landet. Både på
50- og 60-tallet gjorde funksjonalis -
men seg gjeldende, men nå i en for -
enklet form påvirket av amerikanske
forbilder. Denne stilperioden har fått
benevnelsen strukturalismen fordi
en nå i høy grad vektla den tekniske
siden ved funksjonalismen. Noen
bruker også betegnelsen seinmoder -
nismen om tiden 1950-1970.
Som ellers i Europa ble det nå lagt
større vekt på rasjonell bygging enn
på estetisk utforming. Arkitekturen
kk et mer robust, bastant uttrykk

enn den ”rene” funksjonalismen.
Anleggene ble også både større og
mer dominerende, som f.eks. de
nye drabantbyene. Arkitekturen ble
råere og ærligere og blir ofte også
kalt ”brutalisme”. På 1930-tallet var
modernismen med funksjonalismen
en form for utopiske visjoner. Mellom
1950-70 snakkes det om at uskyl -
dens tid over. I arkitekturen er det
ikke bare rasjonell bygging som får
oppmerksomhet, men en er vel så
mye opptatt av det tidløse og sted -
løse.

”Isen” med klare
funksjonalistiske trekk,
men tidsmessig er vi
over i strukturalismen.

Bygård

Betania.
Typisk etterkrigsfunkis.

Viktig bygning i
Storgata med klare
funksjonalistiske trekk,
som kan gå under
betegnelsen sein-
modernisme.

Arkitektur med et mer
robust og bastant
uttrykk, som kan falle
inn under betegnelsen
”brutalisme”.
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3.4 Enkeltobjekter og områder med vernegrad 1

Rakkestad har flere nøkkel -
bygninger av stor betydning for
identitets- og symbolverdi. Dette er
bygninger som er avgjørende for
Rakkestadsbeboernes følelse av til -
hørighet og gjenkjennelse.
Dette er en bygning som betyr svært
mye for Rakkestads personlighet og
karakter.

Vernegrader illustrert
med farger

Sentrumsgården.
Oppfyller kriteriene for
vernegrad 1, særlig i
forhold til autentisitet,
identitets- og symbol -
verdi, arkitektonisk og
kunstnerisk kvalitet, og
fysisk tilstand.

Sentrumsgården langs
Storgata. Kriteriet
representativitet og
sammenheng og miljø
oppfylles også klart.
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Noen sentrale bygninger har også
en særegenhet, som sammen med
opprinnelighet og ekthet, gjør at
de er spesielt betydningsfulle som
kulturminner. Alle disse bygningene
representerer kunnskaps- og opp -
levelsesverdier, som gjør at de kan
plasseres i en klasse for seg, sett i
lokal kulturhistorisk sammenheng.
Å ta vare på disse for ettertiden er
kulturhistorisk hjemmevern i aller
beste forstand.

Sparebanken fra 1913
er et av de mest opp -
lagte verneobjektene i
sentrumsområdet.

Birkestøl.
En særpreget og
autentisk bygning
med stor identitets- og
symbolverdi.
Arkitektur og kunstne -
risk kvalitet, er også et
vesentlig kriterium av
betydning for verne -
graden.

Villa Sundby. Et auten -
tisk sveitserhus, og et
forbildeeksempel på
god bygningsbevaring.
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Stasjonsbygningen
mot bysiden. En helt
avgjørende bygning i
Rakkestads utvikling
og historie.

De 5 boligene langs
Storgatas nordside er
skoleeksempelet på
vernekriteriet ”sam -
menheng og miljø”.
Som område har dette
vernegrad 1. Av byg -
ningene er det bare
Villa Syndby som har
vernegrad 1.
De andre gis verne -
grad 2 og 3 på grunn
av reduserte arkitek -
toniske kvaliteter, som
følge av fasadeendrin -
ger. Men potensialet
for en god og riktig
tilbakeføring er stort,
og bør oppmuntres.

Når det gjelder Midtstuen står vi
overfor høy kvalitet i 20-talls klassi -
sismens arkitektur.
Jernbanestasjonen, som er selve
symbolet på stasjonsbyens opprin -
nelse skal gis vernegrad 1 .

Et særegent trekk langs Storgata er
de 5 boligene som starter med Villa
Sundby. De representerer samlet
kunskaps- og opplevelsesverdier
av stor betydning for lokalsamfun -
net. Ingen av disse må tillates revet.
Gode rehabiliteringer er ønskelig.

Midtstuen.
Vakker 20-talls klas -
sisisme med alle
vernekriterier oppfylt.
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Kunsnerisk kvalitet
i inngangspartiet gir
bygningen stor egen -
verdi.

Liens Hotell, eller Liensgården,
er på flere måter en særegenhet i
sentrumsområdet. Vernekriteriene
oppfylles på de aller fleste områder.
Noen uheldige fasadeendringer
kan med forholdsvis enkle tiltak re -
verseres, og er også planlagt.

O. M. Støles er en av de nøkkel-
bygningene som er så viktig for
Rakkestads identitet. De aller fleste
kriteriene for fastsettelse av verne -
grad er oppfyllt, ikke minst den kun -
stneriske kvaliteten, spesielt uttrykt i
inngangspartiets jugenddetaljering.

Liens Hotel, eller
Liensgården,
Representativitet,
identitets- og symbol -
verdi, arkitektonisk og
kunstnerisk kvalitet,
autentisitet, fysisk
tilstand m.v er sentrale
kriterier for å gi bygnin -
gen vernegrad 1.

O.M. Støles.
På tross av det litt
utypiske jugendpreget
i bygningsformen,
er det mer enn nok
kriterier som oppfylles,
for å kunne plasseres i
vernegrad 1.



18

Triangelgården. Går -
den sto ferdig i 1939,
og er en gjennom -
ført og representativ
senfunksjonalistisk
bygning.

Et jugendhus i trehus -
rekken, som samlet er
gitt vernegrad 1 som
kulturmiljø.
Som enkelthus plas -
seres bygningene i
forskjellige kategorier.
Her er den arkitekto -
niske verdien redusert
ved at jugendvinduer
er skiftet ut med fun -
kisvinduer.

Vernegrad 2 er bygninger av stor verdi,
men hvor endringer har redusert auten -
tisitet og arkitektonisk verdi noe.

Grandgården over, bør gis høy verne -
grad. Endringene som er gjort i 1. etasje
er absolutt reversible. Men på grunn
disse er det likevel riktig å gi bygningen
vernegrad 2. Svært mange kriterier er
oppfylt.
Det anbefales at fasaden gjenskapes
og at det settes inn inngangsdør på
hjørnet, som akvarellen over kan inspi -
rere til.

Triangelgården representerer en viktig
bidrag til Rakkestads identitet, og lig -
ger i en sentrumssone, som utgjør et
helhetlig område med representative
bygninger i vernegrad 2.

I det helhetlige trehusmiljøet med 5 bo -
liger, som starter med Villa Sundby, er
det naturlig å gradere verneverdien på
bygningene. Helheten tilsier imidlertid at
ingen bygninger bør tillates revet. Dette
bør kunne inspirere til korrekte rehabi -
literinger. Det gir muligheter til å skape
forbilder, som kan være med på å for -
midle Rakkestads kulturhistorie.

Grandgården gis
vernegrad 2, men har
et stort og åpenbart
potensiale for å oppnå
vernegrad 1.

Det går på en fullbyr -
delse av de arkitek -
toniske kvalitetene, i
å skape en helhetlig
fasade, som skissen
kan inspirere til.

3.5 Enkeltobjekter med vernegrad 2
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Den tidligere samvir -
kelagsbygningen.
På grunn av tapte
arkitektoniske kvalite -
ter i 1. etasje, gis den
vernegrad 2 og ikke 1.

Bygningen har store
estetiske kvaliteter,
og er en berikelse for
sentrums bygnings -
historiske karakter.

Rakkestad Farvehandel ble etablert
i 1924 i en annen bygning. Butikken
flyttet hit da gården sto ferdig i 1932.
Gården er både sjelden, typisk, og
representativ. Dette er et særpreget
eksempel på det som har vært kalt
funkisklassisisme, eller kanskje vi
skal kalle det “jugendfunkis”.
I 1932 hadde funkisstilens formspråk
slått igjennom, spesielt moderne
vindustyper, mens 20-talls klassi -
simen og jugendideer hang igjen.
Bygningen, og bygningens funksjon
har gjennom mange år satt sitt preg
på Storgata og miljøet her. Det er
kulturhistorisk hjemmevern å sikre
dette bygningssmiljøet.

Samvirkelaget var utvilsomt en
av de viktige nøkkelbygningene i
Rakkestad. Den har utvilsomt spilt
en aktiv rolle i sentrumshandelen på
den tiden. Bygningen har i sin origi -
nale stand vært en storslått 20-talls
klassisistisk bygning.
Symbol- og identitetsverdien er stor,
selv ombygningen rommer andre
funksjoner i dag.

En stor og viktig sen -
trumsgård med stor
egenverdi, autentisitet,
representativitet m.v,
som gir grunnlag for
vernegrad 2.

Bygningen gikk under
navnet Rakkestad
Farvehandel, og re -
presenterte en av ere
viktige spesialforret -
ninger. Bygget i 1932,
og gis vernegrad 2.
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Karakteristisk smal
funkisbygning i Storga -
tamiljøet.

3.6 Enkeltobjekter med vernegrad 3

Mange bygninger vil kunne oppfylle
opp mot, eller mer en 50% av kriteri -
ene, som er satt for vernegrad 3.
Nyansene kan være små i forhold til
om bygningen bør gis vernegrad
eller ikke.

Subjektive faglige vurderinger, ba -
sert på riksantikvarens kriterier, kan
likevel gi gode og holdbare konklu -
sjoner.
Vernegrad 3 er ment å være en
påpeking av at noen bygninger har
spesielle verdier man bør være be -
visste på. Verdier som bidrar til å
synliggjøre den lokale kulturhistorien
mer enn andre.

Anonyme bygninger som bare tas
som en selvfølge kan, ved at de får
litt positivt fokus på seg, gi inspira -
sjon til godt og riktig vedlikehold. Det
vil kunne være til berikelse for lokal-
miljøet og det kulturhistoriske mang-
foldet.

Et karakteristisk sveit -
serhus. Godt vedlike -
hold og riktig restau -
rering gir grunnlag for
vernegrad 3.

Tradisjonell etterkrigs -
funkis tilpasset en
hjemlig tradisjon med
saltak.
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Viktig forretningsgård
i Storgaten som
gis vernegrad 3.
Det bør oppmuntre
til å beholde, eller
forsterke vernegraden
ved eventuelt nye
vedlikeholdsarbeider.

Ovennevnte gård i
original stand.

Noen bygninger er viktigere enn an -
dre, og har en historie å fortelle. De
bidrar til kunskap og forståelse og
gir stedet sjel. Eksempelet over og
til høyre forklarer dette. Det hadde
vært berikende og stilmessig kor -
rekt, om de originale vertikaldelte
funkisvinduene hadde vært i behold.
De store vindusflatene har redusert
arkitektonisk kvalitet. Likevel fortel -
ler dette en historie om byggestilens
utvikling.
For ikke å snakke om den tidstyp -
iske og spennende gavldekoras -
jonen på bygningen.
Reklame, men med kunstnerisk
kvalitet. Kunne en restaurering vært
mulig og ønskelig?

Siloen tas nok som en selv-
følge i Rakkestad. Men kan man
egentlig tenke seg en mer symbol -
tung bygning og landemerke enn
dette, nettopp her?
Dette er en nøkkelbygning som uten
sin eksistens ville vært utenkelig i
Rakkestadsamfunnet.
Vernegrad 3 synes som en riktig
kategori for anlegget.

Sogneselskapet.
Kornsiloen er en
nøkkelbygning i
lokalsamfunet.
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4 Estetiske retningslinjer

Sentrumskvaliteter

Det er også relevant å stille
spørsmålet, om hvor langt man kan
og bør gå i detaljerte føringer, før det
hindrer utøvelsen av designmessig
frihet? Og hvor mye skal karakteren
på et sted konserveres?

Svaret på dette finnes i stedets “per -
sonlighet”. Stedets kvaliteter skal
ivaretas og utvikles, uten at stedet
mister sin “sjel”. Det må defineres
noen overordnede rammer som iva -
retar dette, samtidig som det gis in -
spirasjon til nytenkning og kreativitet.

Det vi er ute etter er begrunnelser
for det nye ut fra kjennskap til det
eksisterende.

Hva er Rakkestads
sentrums spesielle
og typiske estetiske
trekk?
En detaljert og bevisst
studie av dette gamle
fotoet fra Storgata
forteller i sin konsen -
trerte form en god del
om det;
Storgatas buede form
som anskueliggjør
gata som rom.
Bygningenes høyder
og lengder .
Brudd i fasaderek -
kene.
Små butiklokaler.
Få bygninger ligger
vegg i vegg.
For det meste saltak.
Gode forhold mellom
gatebredde og byg -
ningshøyder, som gir
gode rom for mennes -
ker å ferdes i, osv.

Målet

Estetiske føringer og retningslinjer
har som mål å ivareta bevaring, til-
pasning og samspill, uten å stenge
for nye og fremtidsrettede uttryks -
former.

Som utgangspunkt må dokumenta-
sjonen klargjøre følgende nøkkel -
spørsmål:

Hva er Rakkestad sentrums spesi-
elle og typiske estetiske trekk?

Hvilke av disse karakteristiske trek -
kene skal bevares og videreføres?

Hvilke tiltak må prioriteres for å opp -
nå en ønsket utvikling?
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4.1 Historiske forutsetninger

Bygdeby og stasjonsby

Forutsetningene for utviklingen av
Rakkestad sentrum ligger i handels -
jordbrukets behov for kjøp og salg
av varer. At det ble nettopp her er
bl.a. et resultat av to kryssende ho -
vedveier.
Men kanskje det aller viktigste, at
jernbanestasjonen ble anlagt her.
Den ble bygget i 1881.

Stasjonsby er et begrep som bru -
kes om tettsteder som har vokst
opp omkring en jernbanestasjon.
Ved stasjonen etablerte handelsfolk
og håndverkere seg, og det var for
mange et naturlig sted å bo, kanskje
med tanke på å bruke jernbanen
for å komme på arbeid i nærmeste
by. I stasjonsbyen kunne også små
industribedrifter se det fordelaktig i å
etablere seg.

En bygdeby er et begrep som
gjerne blir brukt om et tettsted. Ofte
er det administrasjonssenter for en
kommune, men som vanligvis ikke
har formell bystatus. Bygdebyen har
likevel funksjonene til en liten by.

Bygningshistorisk identitet

Rakkestad sentrum har bymessige
kvaliteter. Storgata fremstår som en
aktiv sentrumsgate. Det er verdifulle
bygningsmessige kvaliteter i sen -
trum. Den bygningshistoriske identi -
teten ligger i stilarter som dominerte
rundt 1900-tallet og fremover mot
andre verdenskrig.
Spesielt må man kunne si at 20-talls
klassisismen gir stedet karakter og
arkitektoniske kvaliteter.

Bygningens målestokk er godt til -
passet Storgatas bredde og har
dimensjoner som virker riktig for å gi
en god bymessig følelse og trivsel.

Stedsutvikling med nybygg og såkal -
te “innfill”-prosjekter, må ha som mål
å videreføre og forsterke variasjon,
rytme og opplevelser langs gata.

Bildene er et lite utvalg
av historiefortellende
illustrasjoner. De viser
nøkkelbygninger i
Rakkestads utvikling,
og forteller også om
rådende bygningshis -
toriske stilretninger.

Til venstre Bolagkrys -
set hvor hovedveiene
møttes, og som ble et
sentralt sted for kjøp
og salg. Sveitserstilen
preger bebyggelsen.

Under Samvirkelaget
bygget i 20-talls klassi -
sisme. Det var sentralt
i den lokale handelen.

Til høyre Sogneselska -
pets kornsilo, og under
Espelund, en tidstypisk
bolig i Sveitserstil med
butikk i 1. et.
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4.2 Rakkestads personlighet

Personlighet i denne sammenheng
er vurdert ut fra den den visuelle ka -
rakteren i sentrumsområdet. Dette
omfatter både byplankarakter, byg -
ningsmessig karakter og møblering
som trær, belysning, benker,skilt
osv.

Rakkestads personlighet skapes av:

Storgatas gatebilde
Sidegatenes gatebilder
Stasjonsbygning og jernbanespor
Rytmen i fasaderekkene
Fasadeoppdelingen langs gaten
Bygningshøyder
Bygningenes plassering mot gate
Bygningenes lengde
Møte mellom bygninger
Butikkstørrelser
Kanter og plassdannelser
Fine enkeltbygninger
Typiske bygningsstiler
Silhuetter
Enkelttrær og beplantning
Parkanlegg
Belysning og armaturtyper

Gatebildets visuelle
karakter skaper mye
av personligheten.

Banken.
Skissen viser hoved -
trekkene i bygningens
karakter.

Stasjonsbygningen-
Også en enkel sym -
metrisk form med
karakter.

Fantastiske og origi -
nale jugend-detaljer i
O.M.Støles butikkin -
gang.
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4.3 Sentrums egenkarakter

Sentrumsområdet har en hovedgate,
Storgata. Det karakteristiske med
den er at det er en buet hovedgate;
En sammenhengende gate som
krummer jevnt èn gang i èn retning.
En slik form anskueliggjør gaten
som rom i større grad enn den rette
gaten, som mer viser gaten som en
linje. Grunnen er at gaten i det fjerne
lukker sikten, samtidig som selve
buen gir inntrykk av dynamisk beve -
gelighet. Dette er en gatetype man
ofte finner som hovedløp gjennom
mer selvgrodde byer og steder som
Rakkestad.

Bygningene varierer i høyde fra 2-4
etasjer, - for det meste 2 og 3.
Bygningene er beskjedne i skala og
design, og har et lokalt arkitektonisk
språk.
Mange små butikklokaler.
Bygningenes fasadelengder varierer
mellom 15 - 40 m. For det meste 25
m, eller mindre.
Det er mange brudd i fasaderekke-
ne, små eller store.
Få bygninger ligger vegg i vegg.

Storgatas krumning
lukker sikten og lager
ne gaterom.

Akvarellen viser ide-
forslag til nødvendig
inn ll-prosjekt på
branntomta.
Den viser også ide på
hvordan hjørnet på
sveitsergården bør
tilbakeføres til original
stand i 1.etasje.
Dette vil forsterke
og løfte den visuelle
karakteren i denne
delen av gaterommet
betraktelig.

Utvalg av Storgatas
tverrsnitt. Bygningenes
skala og gatebredder
harmonerer.

Bygningens fasade -
lengde er en viktig del
av egenkarakteren.
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4.4 Retningslinjer og føringer
Nåsituasjon retning
brantomta.

Visjonsskisse til etter-
situasjon, som viser
bygningvolumer som
bør danne rammer for
utbygging.

Ideskisse til å løfte
Sparebankens fora -
realer, som kan øke
bygningens kvaliteter i
forhold til omgivelsene.
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Nåsituasjon

Visjonsskisse til etter-
situasjon, som viser
bygningvolumer som
bør kunne danne ram -
mer for utbygging.

Det rammeverket som presenteres
for stedsutviklingen er basert på
analysen av Rakkestads karakter.

Som et inspirerende tilskudd til et
begrunnet rammeverk, må det også
være plass til noen visjoner og
drømmer. Konkretiserte drømmer, i
form av skisser, er ofte blitt sett på
med skepsis. Enten fordi det virker
pretensiøst, eller kan oppfattes som
innspill for private ideer. Men om vi -
sjonsskissene er forankret i realiser -
bare prosjekter, er ikke avgjørende
for en mulig effekt.

Håpet er at noen forslag til “byrepa -
rasjoner”, illustrert med en forskjøn -
nende illustrasjon, blir tatt som en
konstruktiv innvitt til eierne, og ikke
mottatt som en provokasjon.

På disse sidene presenteres illu-
strasjoner som har til hensikt å vise
noen av mange muligheter.

Grandgården er en av de viktigste
motivene i Storgata. Det er både et
viktig hjørnemotiv, fondmotiv og sil -
huett. Til ettertanke og inspirasjon er
bygningen vist med hel fasade helt
ned til fortauet, og en markert
hjørneingang. Branntomta bak roper
etter en byreparasjon. Det vil slutte
og lukke gateløpet på en fin måte, -
slik det var før (se foto side 22).

Et stort og ubegrunnet opphold
i fasaderekken finnes også ved
Bunnpris.
Det skader ikke å ha drømmer om
forbedringer her heller.
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Nåsituasjon retning.

Visjonsskisse til etter-
situasjon, som viser
bygningvolumer som
bør danne rammer for
utbygging.

Her er før- og ettersituasjoner i nær -
heten av Bunnpris vist på noen alter -
native visjonsskisser. Det er først og
fremst for å vise hvordan gaterom -
met totalt vil skifte karakter, med inn-
passing av bygninger med en god
og oppsluttende virkning.

Også på denne skissen ser vi hvor
viktig og spesielt Grandgården mar -
kerer seg som mål- og fondmotiv.
Det blir enda tydeligere med nye
vegger på venstre side av gaten.

Møbleringselementer og beplantning
blir behandlet i egen temautredning.
Rakkestads særpreg og karakter
som et grønt sentrum er utpreget
positivt. Det er en vesentlig del av
stedets estetikk. Dette må viderefø -
res, og det bør formuleres klare krav
til hvordan dette skal gjøres.



29

Nåsituasjon

Visjonsskisse til etter-
situasjon, som viser
bygningvolumer som
bør danne rammer for
utbygging.

Illustrasjonene tar utgangspunkt i
de rammebetingelsene som ligger
i forslaget til retningslinjer, når det
gjelder høyder og volum.

3 og 4 etasjer synes riktig. Antydning
av materialbruk og fargebruk hen -
spiller også på retningslinjenes førin -
ger.

Vi befinner oss fortsatt i det samme
området i Storgata, men med et an -
net standpukt for perspektivskissen.

Den eksisterende situasjonen viser
her, i ennå større grad, den karakter
av ødsligheten som fremkommer
uten gatevegger.
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Området mellom Sentrumsgården,
stasjonsbygningen og baksiden av
Birkestøl er et område med store ut -
fordringer og store muligheter.

Nåsituasjon bak Sen -
trumsgården.

Visjonsskisse til etter-
situasjon, som viser
bygningvolumer som
bør danne rammer for
utbygging.

Området virker oppløst og litt oppre -
vet. Det synes som om byreparasjo -
ner i form av tilpassede nybygg kan
stramme opp strukturen, og skape
nye byrom.
Nye gatefasader vil kunne skapes
istedet for det bakgårdsinntrykket,
som dagens situasjon gir. Dette vil
kunne la seg gjøre uten å gripe inn i
annen viktig bygningsmasse som er
gitt vernegrad (f.eks. hovedbygnin -
gen til sentrumsgården).
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Nåsituasjon bak Sta -
sjonsbygningen, mot
sentrumssiden.

Visjonsskisse til etter-
situasjon, som viser
bygningvolumer som
bør danne rammer for
utbygging.

Stasjonsbygningens fasade mot
sentrum kan gis større oppmerksom
og knyttes sterkere til Storgata ved
å gjøre den til et sterkere fondmotiv.
Det kan gjøres ved at nye bygninger
etablerer et gateløp/gangstrøk fra
Storgata mot stasjonsbygningen.

Selve stasjonsbygningen må gis
ekstra omtanke i forhold til profilerin -
gen mot sentrum. Det går på kvalitet
og orginalitet i arkitektoniske detaljer
og fargebruk.
Dessuten et gjennomtenkt og godt
opparbeidet forareale ved bygnin -
gen, som ikke nødvendigvis må
være spesielt stort.
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4.5 Retningslinjer forankret i sentrumsplan

Bygninger som er
gitt vernegrad bør gi
inspirasjon til husei -
ere om å ta vare på
kvaliteter, som også vil
kunne øke bygningens
økonomiske verdi.

Vernegrad vil sette
liten, eller ingen be -
grensninger i bygnin -
gens bruk, eller innve -
dige tilpasninger til en
tidsmessig standard.

Retningslinjenes
hovedhensikt er å
oppmuntre til kreativi -
tet innenfor de rammer
som stedet selv gir.

4.5.4
Bygninger med vernegrad 3 kan ikke
utelukkes revet under særskilte og
sterke begrunnelser.
Vilkåret er uansett at rammetillatelse
for en ny bygning på tomten skal
være gitt.

4.5.5
Ved reparasjon og vedlikehold av
verneverdige bygninger skal de opp-
rinnelige materialer og konstruksjon -
er i størst mulig grad beholdes.
Hovedkravet ved endringstiltak er at
bygningen skal beholde eller øke sin
vernegrad.

4.5.3
Bygninger med vernegrad 1 eller 2
tillates ikke revet.

4.5.1
Generelt for nybygging og tiltak på
bygninger uten vernestatus, gjelder
at det skal tas særskilt hensyn til
strøkets egenart, og skapes et godt
samspill mellom bygninger i samme
strøk.

4.5.2
Direkte stilkopiering skal unngås,
dersom det ikke foreligger særskilte
grunner for det.
Godt samspill i nåtidens formspråk,
som samtidig ivaretar Rakkestads
sjel, er et hovedmål.
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Typisk tverrsnitt av
Storgata.
Begrensninger i byg -
ningshøyden og skrå
takvinkler vil gi bedre
gaterom med mer sol.

4.5.6
Bygningshøyder skal ikke overstige
3 etasjer + 1 etasje i loft, eller i tilba -
ketrukket 4. etasje.

Begrunnelsen er å beholde de gode
gaterommene, som slipper ned sol
og gir gode brukeropplevelser og
trivsel.

Godt eksempel på
skilting i henhold til
4.5.10.

4.5.8
Ny bebyggelse skal konsekvent
plasseres i byggelinje mot fortau
langs Storgata. Avvik må begrunnes
særskilt ut fra et mål om aktive
plassdannelser.

Begrunnelsen er å forsterke og
slutte den buede bygaten som et
godt byrom.

4.5.9
Brudd i fasaderekken er ønskelig,
og bør være hovedregelen men byg -
ninger kan også ligge vegg i vegg
der det er naturlig.

Begrunnelsen er å videreføre ek -
sisterende praksis som er med på å
skape Rakkestads gode atmosfære.

4.5.10
Skilt og reklameinnretninger skal ut -
føres slik at de tilpasser seg bygnin -
gen, bakgrunen og omgivelsene på
en god måte. Lyskasser tillates ikke.
Det skal benyttes frittstående bok -
staver eller malte fasadebokstaver.
Belysning av skilt skal være ne -
dadrettet og blendingsfri.

Begrunnelsen er å unngå visuell
støy, og oppmuntre til kreativitet.

4.5.7
Bygningenes fasadelengde skal for
det meste være under 25m for å
skape rytme, bevegelse og variasjon
langs gateløpet.

Begrunnelsen er å skape et såkalt
vertikaldominert gateløp som tåler
store brudd i gesimslinjen og indivi -
duelle byggverk.

4.5.13
Materialbruk skal baseres på tradi-
sjonelle kvaliteter som tre , mur og
puss. Detaljer skal være ekte og
solide.

Begrunnelsen er bl.a. å unngå fasa -
dematerialer som har industripreg i
de sentrale sentrumsorådene.

4.5.12
Søknadsunderlag for ny sentrums -
bebygelse skal ineholde dokumen -
tasjon av tiltakets estetiske sider.
Herunder skriftlig estetisk begrun -
nelse og arkitektfaglig kompetanse.

Begrunnelsen er å sikre stedets per -
sonlighet ivaretas.

4.5.11
I Storgatas forretningsdel stilles det
krav om aktive fasader med utstill -
ingsarealer i de enkelte bygg.

Begrunnelsen er å unngå livløse gat -
estrekninger som reduserer gatens
attraktivitet, opplevelse og trivsel.
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