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Anerkjente doktorer og 
professorer anbefaler 
plansmie i Arendal: Alle 
aktører går sammen om 
å lage plan for Barbu i 
løpet av bare én uke.

MARIT ELISABETH STRAND

maes@agderposten.no 976 38 152

Under et folkemøte på Evje i for-
rige uke sa befolkningen ja til 
sentrumsplanen de selv hadde 
vært med å utvikle på «plans-
mie».

Parkaksjonistene Tore Pfaff 
og Øystein Bjørløw etterlyser 
plansmie i Arendal, spesielt med 
tanke på utviklingen i Barbu.

– Vi føler det er vanskelig å 
komme inn på slutten av en ut-
byggingsprosess. Da er det al-
lerede laget retningslinjer og fø-
ringer med grunneiere. Jeg tror 
en plansmie vil senke konflikt-
nivået, og føles befriende for alle 
som vil komme med innspill, 
sier Tore Pfaff.

– Eierskap for byen
Sentrumsplanen på Evje ble 
laget i løpet av en uke, der fol-
keviljen rådet med innspill fra 
skoler, barnehager, næringsdri-
vende, grunneiere og andre in-
teresserte.

En innleid faggruppe fra 
Australia jobbet sammen med 
lokalpolitikerne om å samle inn 

innspillene, og utforme en by-
plan som til slutt ble votert over. 
Plansmie er også blitt arrangert 
på Brokelandsheia.

Tore Pfaff inviterte faggrup-
pa, bestående av doktorer, pro-
fessorer og studenter i stedsut-
vikling, til Barbu.

– Folk bør få komme med 
egne ideer, slik at de får en by 
de føler eierskap for. Alle må få 
bruke blyanter og tegne, ikke 
bare skolerte arkitekter. På 
den måten blir befolkningen 
sammensveiset, og skaper noe 
sammen, sier doktor Susan Par-
ham, samfunnsviter og byplan-
legger fra London.

– Det er viktig å vite nøyak-
tig hva man vil med plansmia. 
Finn et konkret tema, forklarer 
professor Paul Murrain, som er 
rådgiver for urban design ved 
Prince‘s Foundation i London.

Raske beslutninger
Leder i Allgrønn, Erling Okken-
haug, har bidratt med veiled-
ning under plansmia på Evje. 
Han bruker som kjent Arendal 
som «worst case» når han viser 
til eksempler på utbyggingspro-
sesser.

– Utbygging i Arendal foregår 
på bakrommene, med lite delta-
kelse fra befolkningen. En plan-

smie kan oppleves som skrem-
mende, fordi beslutningene tas 
raskt, men det er en fantastisk 
demokratisk prosess, sier Ok-
kenhaug.

Øystein Bjørløw mener de 
åpne kommuneplankafeene, 
som arranges i forbindelse med 
revidering av kommuneplanen, 
ikke er gode nok for å sikre en 
demokratisk prossess.

Politiker foreslo plansmie
– De er ikke forpliktende nok. 
Riktignok kan man komme 
med innspill, men det er ikke 

sikkert at de blir arbeidet videre 
med, sier Bjørløw.

Bystyrerepresentant Anne 
Solsvik (V) foreslo for planut-
valget tidligere denne måneden 
å arrangere plansmie, for å in-
kludere flere aktører i en hel-
hetsplan for Tollbodkaia, Barbu, 
Kuviga og Fluet.

Solsvik fikk umiddelbar 
støtte, blant annet fra Høyre og 
Senterpartiet som etterlyser en 
helhetlig planlegging av Aren-
dals fasade mot sjøen.

EKSPERTER: Faggruppa besøker Barbu etter å ha arrangert plansmie på Evje, der folket samlet seg om en sentrumsplan. Foran står parkentusiastene Øystein

«Alle bør få komme 
med ideer, slik at 
de føler eierskap for 
byen»

SUSAN PARHAM, DOKTOR

FAKTA

● En arbeidsmetode for lokal planlegging av stedsutvikling.
● Formålet er å samle alle aktører til en prosess der man i løpet av 
cirka en uke lager en byplan som har bred tilslutning og som kan ved-
tas som reguleringsplan av kommunen.
● Plansmier skal være et svar på de siste års kritikk mot en stedsut-
vikling der utbyggere har fått for stor makt.
● Planleggingen skal tidlig trekke inn alle som vil ha et ord med i 
laget når omgivelsene endres, slik at det ikke skal bli behov for klager, 
protestaksjoner eller rettssaker.

Plansmie

ARENDAL
 Telefon: 37 00 37 00   Telefaks: 37 00 37 17 

Agderposten ønsker å speile lokalmiljøet i 
Arendal. Tips oss gjerne om smått og stort. Vi 
ønsker også å få tilsendt bilder og småtekster fra 
arrangementer, artige hendelser eller andre ting 
som skjer i ditt nærmiljø. 
Husk navn, nummer og adresse – og send det 
hele til arendal@agderposten.no

Arendalsblikk – tips oss

Irene Hegge Guttormsen  irene@agderposten.no

Vidar Fløde  vifl@agderposten.no

Marit Elisabeth Strand maes@agderposten.no

Tips oss gjerne på arendal@agderposten.no

Vil lage Barbupl
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 Bjørløw og Tore Pfaff, dr. Susan Parham, prof. Paul Murrain, dr. Matthew Hardy og Allgrønns leder Erling Okkenhaug.   FOTO: ANNE KARIN ANDERSEN

FAKTA

● Bystyret vedtok i 2006 at området kan brukes 
til formålene kontor, forretning, bolig, offentlig, 
allmennyttig, friområde, sjø/vann, flerbruk og 
anløp for fjordbuss.
● Området er delt i to, og har to eiere: Arendal 
kommune eier den delen lengst mot vest, og 
Barbu Brygge AS (der Jan Lassesen er eneste ak-
sjonær) eier delen lengst mot øst.
● I 2008 fremmet Barbu Brygge AS forslag til 
reguleringsplan som åpnet for bygging av seks 
boligblokker og grøntarealer mellom riksveien 

og sjøen. Reguleringsplanen skapte stor debatt. 
Flere organisasjoner som kjemper for bypark ble 
dannet, blant annet Byparkaksjonen og Kreative 
krefter. Planen ble nedstemt av bystyret.
● Barbu Brygge AS fremmet i fjor høst et nytt 
forslag til reguleringsplan, som omfatter kun sel-
skapets egen eiendom. Her planlegges tre bolig-
blokker med strandpromenade i front. Et flertall 
i planutvalget vedtok å legge forslaget ut til of-
fentlig ettersyn.
● I mellomtiden, like før jul, lanserte Peder Syr-

dalen Barbu Strandpark på Arendal kommunes 
tomt. Anlegget skal bestå av: 50 meter basseng 
til svømmeopplæring, idrett og konkurranser. 
500 tribuneplasser. Stupeanlegg. Saltvanns ba-
deanlegg med sklier, bølge- og surfeanlegg som 
kan benyttes inne og ute hele året. 70 meter lang 
sandstrand med saltvannsbasseng. Park over hele 
taket. Helseanlegg med lege, fysioterapi, tannle-
ge. Kafeteria. Lite hotell med 50 rom og restau-
rant. Eventuell gjestehavn og ferjeleie. Noe næ-
ringsareal. 120 parkeringsplasser i underetasjen.

Striden om Barbubukt

Mandag 25. januar
09.00-12.00: Møte i Lillesand 
angående prosjektet «Bedre 
stamvei på Sørlandet». Organet 
koordinerer landsdelens påvir-
kningsarbeid for å få nødvendige 
statlige midler til utbygging av 
stamveiene gjennom Agderfyl-
kene.
13.00-14.00: Møte med Arendal 
Næringsforening.
16.00-21.00: Gruppemøte i 
Arendal Arbeiderparti.
Tirsdag 26. januar
Kunnskapsminister Kristin Halv-
orsen besøker Arendal. Stats-
råden skal få omvisning på nye 
Strømmen oppvekstsenter, 
og få informasjon om diverse 
prosjekter i Arendal. Blant an-
net ART-prosjektet (Aggression 
Replacement Training) som er 
innført ved flere skoler, Viten-
senteret Sørlandet som er under 
utvikling, Sørlandet Kunnskaps-
havn Arendal, miljøsatsing og 
FN-byen Arendal.
Onsdag 27. januar
08.30-11.00: Koordinerings-
møte på fylkeshuset angående 
utbygging av E18.
13.00-14.00: Møte om alkohol-
politikken i Arendal kommune. 
Her deltar representanter fra 
restaurantbransjen og handels-
standen.
14.00-16.00: Markering for Svein 
Åril på fylkeshuset. Åril slutter 
som assisterende fylkesmann og 
flytter til Oslo for å jobbe i Forny-
ings- og administrasjonsdepar-
tementet.
Torsdag 28. januar
08.30-10.00: Regiondirektør i 
KS Agder, Jan Inge Tungesvik, 
orienterer bystyret om demo-
kratiundersøkelsen i bystyresa-
len.
Pasient- og brukerombud i Aust-
Agder, Eli Gotteberg, informerer 
om pasientombudets mandat.
11.00-12.00: LOS sertifiseres 
som miljøfyrtårn.
12.30-14.00: Møte om miljøser-
tifisering av hus.
18.00-21.00: Årsmøte i Arendal 
Arbeiderparti på rådhuset.
Fredag 29. januar
Dagen brukes til kontorarbeid 
på rådhuset.

I dag arrangeres mandagsforedrag om Bjørnstjerne Bjørnson på 
Arendal bibliotek. Forfatter Edvard Hoem presenterer sin ny-
este biografi om Bjørnstjerne Bjørnson; «Villskapens år». Hoem 
vil fortelle om Bjørnsons yngre år, frem til innflyttingen på Aule-
stad i juni 1875. Hoem har tidligere gitt ut en biografi om Nordahl 
Grieg, og har også skrevet flere romaner, skuespill, diktsamlinger 
og gjendiktninger.

Foredrag om Bjørnstjerne Bjørnson
Arendal Frikirke er registrert som «grasrotmottaker». 
Grasrotandelen er en ordning som vil gjøre det mulig 
for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på inntil fem 
prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal organisa-
sjon. Lottospillere kan dermed tilknytte menigheten 
som sin grasrotmottaker.

Frikirken er grasrotmottaker

lan på en uke
ORDFØRERENS
UKEPLAN

Torill Rolstad 

Larsen

Ordfører Arendal

ARENDAL

Etter å ha brutt seg inn gjennom et 
sidevindu på Joker Hisøy i Arendal 
natt til i går, stakk tyven til fots. 

– Tyven hadde tatt med seg en 
del øl og sigaretter før han stakk 
av til fots, sier operasjonsleder 
Per Kristian Klausen ved politiet 
i Agder.

Politiet startet jakten etter 
gjerningspersonen, og kort tid et-
ter ble en person pågrepet.

Butikktyv tatt


