SKOTTERUD SENTRUM GRØNT SCENARIO
Handlingsplan

Handlingsplanen oppsummerer tiltak som baseres på mulighetsstudiet Skotterud
sentrum - Grønt scenario. For grundigere beskrivelse og anbefalinger vises det til
mulighetsstudie dokumentet. I handlingsplanen er det lagt opp til prioriteringer over
tiltak. Rekkefølgen på prioriteringene viser hvilke tiltak som burde starte først, og
ikke hvilke tiltak som er viktigst. Aktørene bestemmer selv hvor de skal begynne,
men burde ha forståelse for at tiltakene hører sammen. Noen tiltak vil forutsette
ytterligere planlegging, som blant annet sentrumsplan.

04.04.2021

FEM KJERNETEMA

TIDSLINJE
1
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Grønn
mobilitet

Sykkel, gange og kollektiv skal utvikles til å
bli reelle alternativ til bilen. Internkjøring
i sentrum skal reduseres ved en
omorganisering av parkeringsarealet.
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Sentrum som
sted

Sentrum skal være et attraktivt sted å
oppsøke, bruke og bo. Ved å tilby handel,
tjenester, møteplasser og fritidsaktiviteter
skal Skotterud være Eidskogs kommersielle
og sosiale sentrum.
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Fortetting
med
kvalitet

Utvikling skal styres mot sentrum ved å
tilrettelegge for en fortetting som baserer
seg på klimavennlige prinsipper og lokale
stedskvaliteter. Det skal etableres et mer
variert boligtilbud som gjør det mulig for
folk i alle livssituasjoner å bosette seg på
Skotterud.
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Fra grått
til grønt

Sentrum skal fremstå som et grønt og
inviterende rom der landlige og urbane
kvaliteter møtes. Grå flater transformeres
til grønne oppholdsrom som fremmer
menneskelig aktivitet og biologisk
mangfold.
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Aktiviteter
for alle

Sentrum skal kunne tilby meningsfulle
aktiviteter og unike opplevelser for alle
aldersgrupper. Ved å introdusere flere
tilbud og funksjoner skal sentrum være et
godt sted til hverdags og til fest.
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Prioritet 1: INFORMASJON
TILTAK
Innbyggerne må informeres om mulighetsstudiet. Utover
kommunens egne rutiner burde mulighetsstudiet deles med
innbyggerne på flere plattformer. Det kan f.eks. være sosiale
medier eller plakater som henges opp i uterommet eller
biblioteket.

EFFEKT
Åpenhet om felles mål skaper engasjement og eierskap blant
innbyggerne.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Kommunen

2021

Prioritet 2: MIDLERTIDIG LEKEPLASS
TILTAK
Sperr av Skjørbergs veg fra Banken til parkeringen
bak Bruktikken. På vegen settes det ut lekeapparater,
beplantning og sitteplasser. Skøytebane om vinteren er et
forslag som går igjen blant innbyggerne. Parkeringsplassen
foran banken er også aktuell for lek og opphold, men vil
være en større prosess å få enighet om.

EFFEKT
Å sperre Skjørberg veg vil ikke ha store konsekvenser for
bilistene. I dag fungerer vegen mer som en barriere for myke
trafikanter. Vegen er en sentral plass i sentrum som heller
kan utnyttes til lek og opphold.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Kommunen
Markedsforeningen

2021

Prioritet 3: BEPLANTNING
TILTAK
Beplantning og blomsterbed blir etterspurt på stedene
som kan karakteriseres som grå og kjedelig. Eksisterende
grøntarealer som ikke kan utnyttes til mye annet, kan
omgjøres til blomsterenger.

EFFEKT
Skaper et hyggeligere uteområde og gir et bedre inntrykk av
sentrum. Store gressområder kan utnyttes til beplantning,
i tillegg til at det settes opp potter og kasser til planter og
blomster.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Kommunen
Frivillighetssentralen
(Planteklubb)

Hvert år

Prioritet 4: MARKEDSDAGER
TILTAK
Planlegg og gjennomfør markedsdager på Emma’s plass
etter ønske fra innbyggerne. Kan være aktuelt å stenge av
Syversbakken i perioder for å gjøre plass til arrangementer.

EFFEKT
Arbeidet med ulike arrangementer og aktiviteter i Skotterud
sentrum fortsetter. Markedsforeningen er godt i gang.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Markedsforeningen

Hvert år

Prioritet 5: PARKERING SPERRES
TILTAK
Noen kommunale parkeringsplasser utnyttes til andre
formål. Det gjelder blant annet parkeringsplasser langs
Rådhusvegen.

EFFEKT
Det kan settes ut beplantning på visse parkeringsplasser for å
skape et hyggeligere miljø, og for å vise at det ikke er behov
for disse parkeringsplassene. Her kan man teste ut hva som
fungerer og ikke, og på et senere tidspunkt vurdere om disse
plassene skal omgjøres permanent.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Kommunen

2022

SYVERSBAKKEN

27m

Bibliotek

Prioritet 6: KAFÉ
TILTAK
Utvidelse av kafeen på biblioteket, for å få flere
arbeidsplasser og kunder, samt aktivitet utenfor. Både
biblioteket og kafeen burde se hva de kan gjøre utenfor
bygningen, for å skape mer liv i sentrum.

EFFEKT
Dekker ønsket og behovet for å skape mer liv i gatene.
Området mellom biblioteket og apoteket har et stort
potensiale til å bli et hyggelig ”bakgårds” område med liv og
opphold.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Biblioteket
Ungdomsskolen

Hvert år

ca 3,5m
Fortorv

ca 2,5m
P felt

3,25m
Kørefelt

3,25m
Kørefelt

ca 2,5m
P felt

ca 2,5m
Median

3,25m
Kørefelt

ca 2,25m
P felt

ca 4m
Fortorv og
butiksdisplay

Askepott

Prioritet 7: ESTETISK PLAN
TILTAK
Den estetiske planen er retningsgivende for utviklingen
av hvordan sentrum skal fremstå. Det gjelder belysning,
møblering, sentrumsgulv, farger, materialer, kantsoner og
beplantning.

EFFEKT
Den estetiske planen skal være retningsgivende for
tiltakshavere, gårdeiere, planleggere, arkitekter,
saksbehandlere, politikere og andre som vil være involvert
i utviklingen av sentrum. Resultatet av planen vil gi en
tydeligere identitet for Skotterud, hyggeligere omgivelser
og mer liv, i tillegg til å styre den detaljerte utviklingen i en
samlet retning.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Kommunen

2022

Prioritet 8: MØTEARENA
TILTAK
Et sted hvor kommunen og private eiere/investorer kan
møtes for å diskutere bygging i sentrum.

EFFEKT
En slik arena vil kunne gi bedre oversikt over hvilke
eiendommer som kan utnyttes/transformeres. Når en
kommune og utbygger koordinerer bruken av virkemidler
og trekker i samme retning, kan man lykkes med å skape
sentrumskvaliteter.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Kommunen
Grunneiere
Utbyggere

2021/2022

Prioritet 9: UNGDOMSSTED
TILTAK
Kombinere BUA, kulturhus, ungdomsklubb og kiosk/butikk
på ett sted.

EFFEKT
Etterspørselen etter samlingssted for ungdom er stor. Som
i mange andre tilfeller for et vellykket sentrumsområdet
gjelder det å skape sambruk og deling av lokaler, og skape
forbindelser mellom ute og inne. På den måten vil aktivitet
skape mer aktivitet, og områder blir ikke liggende isolert.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Kommunen

2022

Prioritet 10: VESTRE MØBLER
TILTAK
Samarbeid mellom Eidskog og Vestre om nye utemøbler med
Skotterud og Magnor som teststed. Det kan for eksempel
være en egen «Skotterudbenk» med lademuligheter, tak,
beplantning, søppeldunk osv.

Faste benker
Bevegelige ben
Sekundære sitt
Kafé / butikkbe
Benker med bo

EFFEKT
Med etableringen av Vestre møbler kan man se om det er
mulig å få til et samarbeid hvor nye møbler kan vises frem
og testet ut i sentrum av Skotterud og Magnor. Det vil være
med å gi Eidskog en forsterket identitet, samt fokus på et
grønt skifte.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Kommunen
Vestre

2022/2023

Prioritet 11: UNIVERSELL UTFORMING
TILTAK
Lag en prioritering over de stedene i sentrum som ikke
oppfyller kravene til universell utforming. Det gjelder i første
omgang i og rundt Emma’s plass.

EFFEKT
Tilgjengelighet og fremkommelighet i sentrum forbedres.
Viktig for at mennesker lett kan komme seg rundt og bruke
sentrum på like vilkår. Det gjelder spesielt den eldre delen av
befolkningen og de med funksjonsnedsettelse.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Kommunen
Funksjonshemmedes råd

2022

Prioritet 12: OPPRUSTNING AV EMMA’S PLASS
TILTAK
Gjennomføre permanente endringer som inkluderer
lekeplass, underlag, tak over amfi, scene, beplantning osv.
Her skal det tas utgangspunkt i masterplanen og erfaringer
som er gjort ved å teste ut midlertidig uteområde (se
prioritet 2).

EFFEKT
Styrke Emma’s plass sin posisjon som kommunens og
Skotteruds sentrum. Som treffpunkt til hverdags og til fest.
Plassen gjøres mer inviterende for opphold og lek. Ny runde
med medvirkning er anbefalt for å vite nøyaktig innhold.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Kommunen
Markedsforeningen

2023/2024

Prioritet 13: GANG- OG SYKKELVEI
TILTAK
Opprustning av gang- og sykkelvei. Prioritere myke
trafikanter og kollektivreisende foran bilister. Forbinde
Skotterud sentrum med et nettverk av stier for at fremme
gang og sykkel.

EFFEKT
I forlengelse av arbeidet med universell utforming, må det
skapes bedre forbindelser for myke trafikanter i sentrum. Det
gjør sentrum mer tilgjengelig og bedre knyttet sammen. Det
anbefales å ha en tydelig hovedforbindelse som strekker seg
fra området sør for ungdomsskolen, gjennom det nye grønt
området, forbi biblioteket og Emma’s plass, og videre opp til
sykehjemmet.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Kommunen
Vegvesenet

Prioritet 14: SANSEHAGE/SKULPTURPARK
TILTAK
Det har både nå, og ved tidligere medvirkning, vært
etterspørsel eller sansehage og skulpturer i sentrum av
Skotterud. Det kommer først og fremst fra voksne og eldre
innbyggere. En sansehage og skulpturpark kan kombineres,
og etableres som en forlengelse av uteområdet til
sykehjemmet.

EFFEKT
En sansehage kan være med på å dempe uro og endre
sinnstilstanden. Forskning viser at det å puste inn frisk
luft, kjenne solen varme eller kulden bite i kinnene, virker
positivt på blodsirkulasjon og hjerterytme. I tillegg viskes
grensene mellom beboere og personale mer ut når man
er ute i hagen. Foreslått plassering av sensehage skaper
bedre sammenheng til sentrum, og en forlengelse av
sykehjemsområdet.

AKTØRER
Kommunen
Sykehjemmet
Eldrerådet

TIDSPUNKT

Prioritet 15: AKTIVITETSPLASS
TILTAK
Etablere utendørsaktiviteter sør for ungdomsskolen. Det er
tidligere sett på muligheter for å bygge Friplassen. Det er
en fordel å kombinere flere typer aktiviteter, samt at det er
gode muligheter for opphold og god tilgjengelighet.

EFFEKT
Et større tiltak som vil skape en stor møteplass med fokus på
fysisk aktivitet. Oppgraderes med flere muligheter for lek og
fysisk aktivitet samlet. I tillegg etableres det flere sitteplasser
i tilknytning til aktivitetsarealet. Bussholdeplassen til
ungdomsskolen kan vurderes flyttet ved behov, for å skape
mer rom til aktivitet. Ny runde med medvirkning er anbefalt
for å vite nøyaktig innhold.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Kommunen
Ungdomsskolen

Prioritet 16: PARKERING
TILTAK
Parkeringsplasser blir gradvis redusert, flyttet og samlet.
I stedet for å ha parkering foran hver inngang, burde
parkeringsplassene samles. De burde med fordel gjøres
grønne for å skape mindre kontrast mot omgivelsene og ha
en miljøvennlig profil.

1

2
4

EFFEKT

5

Parkering sør for rådhuset utvides for å samle flere
parkeringsplasser. Barnehagen får ny parkering og mulighet
for avlevering/henting. Hensikten er å samle parkering skape
mer rom for aktivitet og uterom, samt unngå bilkjøring innad
i sentrum.

AKTØRER
Kommunen
Markedsforeningen

3

TIDSPUNKT

6
7

Prioritet 17: GRØNTOMRÅDE
TILTAK
Nytt grøntområde som inkluderer naturlekeplass,
aktivitetsskog, pumptrack og overbygd bålplass. Dette vil
være det grønne ”hjerte” i sentrum av Skotterud.

EFFEKT
Det vil være en stor samlingsplass for folk i alle aldre,
og knytte sentrum bedre sammen. Den «midlertidige»
parkeringen mellom rådhuset og kulturskolen fjernes, slik at
grøntområde kan opprettes. Ny runde med medvirkning er
anbefalt for å vite nøyaktig innhold.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Kommunen

Prioritet 18: SVØMMEHALL
TILTAK
Restaurering og påbygning av eksisterende svømmehall,
samt opparbeidelse av nytt uteområde.

EFFEKT
Svømmehallen blir liggende på sin nåværende plassering,
men renoveres og det muliggjøres en utvidelse mot sør.
Dersom svømmehallen skal restaureres er det nødvendig
å se bygningen sammen med de omkringliggende
uteområdene. Blant annet er det foreslått en forbedret sosial
oppholdsplass for ungdomsskolen i skolegården.

AKTØRER
Kommunen

TIDSPUNKT

Prioritet 17: FORTETTING
TILTAK
Det er ikke sikkert det er behov for nye leiligheter i Skotterud
i dag, men når tiden kommer burde det være en tydilg ide
om hvor og hva som skal bygges. Gjennom mulighetsstudien
er det avdekket en stor etterspørselen etter leiligheter for
yngre. Det er også foreslått steder i sentrum det er mulig å
fortette. De aktuelle stedene må diskuteres med grunneier
og evt. inn i sentrumsplan (Se prioritet 8: Møtearena).

EFFEKT
Et naturlig område å starte med fortetting er ved den gamle
barnehagetomten. Det er etterspørsel etter billige leiligheter,
spesielt for yngre og småbarnsfamilier. Viktig at området
utnyttes best mulig og skaper gatestruktur/gateløp.

AKTØRER

TIDSPUNKT

Kommunen
Utbyggere

Prioritet 20: TOGSTASJON
TILTAK
Flytte plattformen til den andre siden av sporene, slik at den
ligger på samme side som sentrum og blir mer tilgjengelig
dersom stasjonen gjenåpnes.

EFFEKT
Målet om en operativ togstasjon på Skotterud ligger langt
fram i tid. Hvis stasjonen blir operativ igjen, ville det vært
en fordel om plattformen lå på den nord-østlige siden mot
sentrum. Det gjør stasjonen mer inviterende og trygg.

AKTØRER
Kommunen
Bane NOR

TIDSPUNKT

