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Allgrønn 08.02.2013

Dokumentasjon fra stedskraftdugnaden på rådhuset
i Risør 26.januar 2013 (+ div. presseoppslag)
Formålet med arrangementet var å ta på alvor det faktum at Holmenutbyggingen ikke har truffet i
markedet. Risør by står derfor i en vanskelig situasjon med en ikke realiserbar storsatsing. Det har fra
mange vært påpekt behov for å kunne drøfte hvordan man kan se på alternative utviklingsstrategier og
hvilke konsekvenser det har for planen når man skal utvikle øya over tid. Syv arkitekter tilbød denne
dagen sin ekspertise gratis til alle parter som kunne ha interesse av å se nye muligheter. Utbygger og
arkitekter for eksisterende prosjekt var invitert. De kom ikke. Hit ville heller ikke Risørs kommuneforvaltning. Fem til seks lokalpolitikere møtte. I alt 80 mennesker deltok i Rådhuset denne lørdagen.

Mer informasjon på www.stedskraft.no og www.idealisme.no

Kontakt ALLGRØNN, Erling Okkenhaug, Oscars gate 6a 0352 Oslo
erling@okkenhaug.com Tlf 92092522
( Denne rapporten blir distribuert til presse og alle aktuelle parter.
Noen blir glade og får håp for Risør. Andre vil nok bli sterkt provosert?)
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Sørlandsarkitekten Jan Inge Lindeberg tegnet forslag sammen med besøkende borgere av Risør.
Byens vekter John Thomas Axelsen(i bildet) er opprørt over den vedtatte planen for Holmen, som han kaller
en containerhavn…

Stikkord på lapper som folk hengte opp på veggen:
Arrangementet startet kl.10.00. De første 2 timene ble brukt til det vi kalte ”gruppeterapi” en
samtale der alle deltok. Da det etter hvert kom for mange gjester til slik organisering gikk vi
over til enkeltkonsultasjoner og samtaler. Besøkende ble oppfordret til å skrive sine stikkord
fra dagen på lapper og disse ble hengt opp på en vegg. ( Varaordfører Knut Henning Thygesen
(Rødt) var til stede hele dagen og noterte flittig. Han har laget sin rapport fra samtalene som
kan leses i dette dokumentet på sidene 13-16.)

work live unite på Holmen / dvs. kombinasjon lite verksted/kontor og bolig
Vi ønsker medvirkning og lokaldemokrati
Forutsigbarhet for utbyggere og innbyggere
Sosiale møtesteder
Sjørelatert næring, båtrep og lignende.
Arven fra seilskutetida, historiske Risør
Rehabiliteringssenter, håndverksgater, folkehøyskole, fiskerestaurant, kafe på torget,
rekreasjon ”operatak” monument: seil, saltvannsbasseng
Saltvannsbasseng med konkrete helsetilbud
Utstilling maritim historie
Hvilke er målgruppene?
Det nye må gjenspeile det gamle
Selvgrodd bydel
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Annerledes, men med hensyn
Mangfold i innhold og arkitektur som speiler det historiske Risør
Ny arkitektkonkurranse basert på erfaringer til nå
Ny plankonkurranse
Invitere internasjonale innbyggere som kan være med å påvirke arkitektur og innhold med
inspirasjon utenfra
Småskala, tett, lavt med gode fellesområder mot sjøen
Oppsiktsvekkende harmoni
Husene må ha vinkler
Behold det maritime miljøet i utformingen
Hvor mange boliger skal det være på Holmen?
Utvikling over tid!
Rom for nye idéer
Ny bydel med blanding av bolig og næring
Ikke lukke byen/torvet inne, skjærgården må sees fra torvet slik vi ser den i dag.
En bruk som passer dagens kommunikasjon,
Ikke økt biltrafikk
Ikke mer småbåthavner
Ikke mer utfylling i sjø
Ombygging av gammel varde, gjerne med funksjon inni og på topp.
(kultur, galleri, spise, møte, undervisning)
Folkehøyskole for design og teknologi, seiling, foto, trebåt, sjømat
Bryggen i Bergen
Ikke høyere bygg enn tre etasjer – tilpasses øvrig by i høyden – unntak varden
Byen har flekken, branntårnet, tollboden og et nytt vardebygg?
Kan byen speiles i bygg på Holmen?
Bør det være en kran igjen?
Undervannstunnel for sykkel og gang fra molo
Bybane/trikk fra Tjenna til Holmen via Tollboden til Rutebilstasjonen?
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Hva skjer når vannet stiger, kan vi ta med oss husene på Holmen?
Hva gjør vi med den sure vinden? Fra??
Og hvordan kan alle få lys/sol fra øst og vest?
Skal vi bygge Noahs ark som et kombinert bolig og næringsbygg (næring=ikke
sesong/handel/reiselivsnæring?)
Etter oss kommer syndefloden
Litt bedre småbåthavn for handlende ved fiskemottaket. Som kan utvide sitt salg med noe
kolonial om sommeren for at de handlende kan slippe kaoset i indre havn
Varmepumpe fra sjøvann gir 70% av maks oppvarmingseffekt, toppene dekkes med el/bio
kjele: anlegg kan stå inne i varden..
Et lite sjøbad med badstue?

Kort notat levert fra Marit Paulsen ( patriot - det beste for Risør)
Ny bydel med blanding av bolig og næring
TAKK OG PRIS – en gammel og ny by 2020.
Endelig et fornuftig og passende forslag til utbygging. Det er midt i blinken med bebyggelse,
hvor det er muligheter til næringsvirksomhet i første eks kafeer og koselige små butikker.
Beboelse i andre. Noe for ”vanlige” folk. La oss slippe flere forslag til plassering av
containere. Det er helt forkastelig

Dokumentarfilmskaperen Pål Winsents gjorde opptak
denne lørdagen til den kommende filmen ”Sørlandsrefseren”
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Innspill til spørreundersøkelsen:
1. Hva slags aktiviteter og virksomheter bør høre hjemme på Holmen i fremtiden?
Badeanlegg med Helse og Velværesenter/hotell - tenk å kunne bade både innendørs og
utendørs hele året... å få kropp og sjel fornyet i pakt med vakre omgivelser av hav og natur!
Anlegg for vann og sjøaktiviteter.
Små leiligheter/ pensjonat for sjøaktivister og feriegjester.
Aktivt Senter for maritim historie og kystkultur: Trebåter, seilskuter og moderne båtkultur og
sjøliv.
Fiskemottak og fiskespising...
Bygningsvernsenter for bo og hagekultur: Verksteder, butikker og kurssenter for
bevaring/fornying av gamle hus, teknikker og bygningsdeler.
Holmen ligger i hjertet av Risør både geografisk og i å representere en kvintessens av byens
historie. Holmen kan være en bydel av Risør i miniatyr. Bydelen bør representere og
videreutvikle kunst-, kultur- og trehusprofilen, og den kan romme et senter for presentasjon
av lokal sjøfartshistorie og båtbyggerkunst.
Risørs båtbyggerier kan ha kontorer og utstillingslokaler med presentasjon av nåværende
virksomhet i et senter sammen med kystlag- og trebåtfestivalkontor og en museumsbit der
en presenterer historien om båtbyggertradisjonene på Risørhalvøya og i fjordene rundt.
Trebåtfestivalen er i seg selv en feiring av båtbyggerkunsten og vil derfor inngå naturlig i
dette senteret.
I samarbeid med turistkontoret kan en fra båtbyggersenteret arrangere turer innover fjorden
med besøk på Moen og Søndeled for å levendegjøre historien om utbredelsen av
båtbyggeriene og tilgangen på trevirke fra distriktet.
Museet bør inneholde en visualisering av livet i Risør under seilskutetida. Det skulle være
mulig med tilgjengelig datateknologi og lokal kunnskap.
Av virksomheter bør de maritime som er på Holmen i dag, videreføres. Sjøsenter og
båtopplag, fiskeforedling og lokale spesialiteter og delikatesser innen fiskemat i samarbeid
med fiskemottaket er realistisk og ønskelig virksomhet.
I likhet med trebåtfestivalen fortjener festivalene for kunsthåndverk og kammermusikk
tilgjengelige kontorer og lokaler hele året, gjerne med fotoutstillinger. Det er ønskelig for
Risør at flere kunstnere slår seg ned og tilbys atelier og verksteder.
Holmen har Risørs mest spektakulære beliggenhet ut mot Stangholmen, Skjæra, trehusbyen
og indre Havn. Holmen trenger en attraksjon av et bygg, et ute-inne-bygg som speiler og
hedrer Risørs natur, havn og byrom. I min forestilling ligger bygget som en baug ut mot
Stangholmen. Ved å gå ut på taket kan en oppleve å være midtfjords og befinne seg midt i
elementene med en av verdens vakreste utsikter.
Helga Arntzen har initiert et fredsarbeid som Risør kan være stolt av. Et signalbygg på
Holmen kan være et kulturhus for blant annet fredskonferanser, men også konserter og
utstillinger. Siden Risør har et kulturhus som nå fornyes og utvides, kan formatet på Holmen
være mer intimt der utøvere og deltagere inngår i et nært fellesskap. Målet må være et bygg
som inspirerer mennesker til å skape.
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2. Er det gamle eller nye bygningsmiljøer i Risør du mener kunne passe som forbilde
på Holmen?
En kombinasjon av sjøbodstil og småhusbebyggelse i ny Risørstil
Holmen bør ha hyggelige kvartaler der bygningene gir ly for været og vinden som til tider tar
hardt der ute. Riksantikvaren sine skisser i forbindelse med rammeplansøknaden gir en god
retning for nye planer. Saltak bør være regelen.
Holmen som bydel må ha et lunt uterom/torv for solrike ettermiddager og kvelder, der en kan
beundre utsikten inn mot den gamle trehusbyen.
3. Er det bygninger i Risør som etter din mening ikke passer som forbilde på Holmen?
Avishuset!
Petter Bogen og Kritt sin blokkbebyggelse tjener ikke som forbilder.
4. Tror du Risørfolk kunne tenke seg å bygge sitt eget hus på Holmen
Tror ikke det… men kan ta veldig feil!
Ja, det tror jeg. Sånne tanker er allikevel fjerne pr i dag fordi prisnivået nå ikke passer
Risørfolk.
5. Hva tror du det som skjer på Holmen kan bety for Risør om ti år, i 2023?
Med riktige valg og varsomhet kan Holmen bli en attraksjon som folk kommer langveis fra for
å besøke og bruke. Her ligger et stort potensiale for utvikling, som over tid kan skape Risør
om til en stolt og levende småby. Det betyr at valgene som tas, må ha rot i Risørs særpreg,
men være i takt med det moderne menneskets ønsker om opplevelse.
Å utvikle Holmen gir Risør en avgjørende mulighet til å bygge framtida til en perle av en by.
Risør har en kapital i kraft av seg selv som godt bevart trehusby og en fantastisk beliggenhet
på Skagerak. Til trehundreårsjubileet 2023 bør utvikling og utbygging inkludere
vernebestemmelser sånn at trehusbyen framstår enhetlig. Kapitalen må forvaltes respektfullt
og på en måte som gjør at byen kan pulsere og leve videre. De gode krefters spill mellom
arkitekter, designere, kunstnere, estetikere og gründere, byens kloke hoder og bankende
hjerter vil være nødvendig for at dette skal lykkes.
6. Hva er din forventning til stedsutviklingsdugnaden på Rådhuset 26.januar?
At folk og fagfolk kan få en god dialog om positive utviklingsmuligheter for Holmen og Risør
by. At uenighet og stridighet kan transformeres til lysten til sammen å finne det gode
skjæringspunktet for nytenkning og bevaring.
26. januar 2013 tar vi ett skritt i riktig retning av en god prosess for trehusbyen.
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Konklusjoner fra deltagende arkitekter:

Siv ark Jan Inge Lindeberg, Lillesand og Oslo:
For det første har selve prosessen som vi har hatt i dag vært en nyttig ting. Jeg har vært med
på det noen ganger i forskjellige sammenhenger i forskjellige byer. Det kan ligne på dette
begrepet vi har, plansmie, hvor det er fritt frem for ideer i noen timer eller dager, det kommer
litt an på. Men i dag har vi spilt ping pong med de som sitter her og jeg synes vi er fremme
ved noen viktige konklusjoner, altså akkurat dette med befaringen, slik det står i dag. Det går
ikke an å bygge hele øya på en gang, det må bygges trinnvis og det må gjøres på en
sympatisk måte som er i tråd med det skiltet som står ute på E18, altså mer Risør, mer
trehusbyen Risør. Det er min opplevelse etter å ha jobbet i alle disse årene i Sørlandsbyene,
Arendal, Grimstad, Lillesand, Farsund, Kristiansand, flere ganger faktisk. Så det kreves en
uambisiøs, vennlig tilnærming hvor prosjektene er tilpasset, språket. Med andre ord, det er
tak, panelvegger, og i Risørs sammenheng hvite vegger, hvite yttervegger, det kan godt
være store ruter og det kan godt være verandaer som det ikke er så mye av her i Risør, men
mindre enheter og så må det bygges trinnvis. Men jeg ville begynt bakerst og laget en god
klimaskjerm og ikke begynt forrest slik at det bak blir liggende i en evig skygge. Begynn med
ryggen mot øst trinnvis.

Siv ark Bjørn Glomsrød, Oslo:
Jeg har vært mye her i Risør som badegjest. Jeg kommer fra Oslo da og det er jo et dårlig
utgangspunkt, men dere får ha meg unnskyldt. For det første vil jeg si at det er første gang
jeg er inne i rådhuset her og det var veldig artig å komme hit, fine rom og flott hus. Jeg
mener det at når det gjelder det reduserte prosjektet som nå forelegges Risør kommune og
bystyre eller kommunestyre så er det bare et fragment av en ide, og det er redusert og

8
forandret så mye at nå synes jeg at det er på tide å kaste kortene og gå inn i en tenkepause
og få noen nye planer på bordet for utnyttelsen av Holmen. Det er synspunktet mitt. Og ellers
noe av det fine med Risør er jo Risør, ikke sant. Som Jan Inge sa, det er røde tak og hvite
hus, og det er den imagen Risør har og den mener jeg det må det tas hensyn til i videre
utbygging. Og jeg mener da altså at Holmen må få samme regulering og synspunkter som
sentrum og det planen har når det gjelder høyder og uforming av hus osv. Dette er mitt
hovedsynspunkt her.

Siv ark Astrid Rohde Wang:
Det er blant Risørs befolkning hverken mangel på engasjement, visjoner eller konstruktiv vilje
rundt å skape noe bra på Holmen, som er den aller viktigste grunnstenen for å få til en god
utvikling i Risørs ånd.
Når dette er sagt blir det desto viktigere å kjenne de begrensninger situasjonen fører med
seg. Slik jeg ser det er, på nåværende tidspunkt, ikke "utbyggers beste" og "byens beste"
forenlige. For eksempel ble det blant de fremmøtte på rådhuset nevnt programforslag som
offentlig svømmebasseng, rehabiliteringssenter og museum. Dette er absolutt flotte planer
for Holmen, men utenfor utbyggers interessefelt.
Et grundig mulighetsstudie for Holmen ville være en viktig investering for å få utbyggingen på
rett kjøl. Først og fremst er det viktig å gjøre rede for hvem som vil kjøpe bolig på Holmen,
hvem som kan kjøpe bolig på Holmen(kr/m2), samt hva byen vil ha på Holmen og hva byen
kan ha på Holmen. En ny plan vil være målet for en slik studie, som videre helst bør lede til
en ny arkitektkonkurranse. Det kan stilles spørsmål om hvem som skal betale for noe slikt,
men det er ingen tvil om at en grundig utredning og målrettet planlegging på de rette
premisser, vil komme både byen og utbygger til gode.
Det er sjokkerende at kommunen ikke stiller høyere krav til utviklingen av et så synlig og
sentralt område i en av Norges vakreste og best bevarte byer.
(Man må vite hva man bygger og hvem man bygger for dersom ønsket er å skape gode
bygninger og byrom, fremfor dårlige bygninger og tomrom!!!)
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Siv ark Ole Aleksander Larsen:
Først og fremst synes jeg det har vært veldig spennende å få høre så mange gode historier
om Risørs bebyggelse og mennesker, og jeg synes at denne rike historien er et veldig viktig
poeng å ta med seg. Det nåværende Holmenprosjektet bærer lite preg av den byen det er
satt inn i. Kulturhistorien til Risør bør gjenspeiles i det prosjektet som kommer. En by som
Risør er ikke kun hus og gater, men også minner og kulturarv som bidrar til å gi byen “sjel”.
Historiens spor kan gi oss opplevelsen av å være del av noe større enn oss selv og vår egen
samtid. Historien er ”noe vi har felles”. Når det er sagt, så synes jeg ikke de meningene som
kommer frem blant Risørs befolkning her i dag bare bærer preg av konservatisme og av at
”alt skal være som det var”. Jeg synes det er mye spennende ideer. Til dels innovative ideer
om kollektive boformer og ”sesongkontor”, eller såkalte “work/live units”. Det kommer frem
moderate ønsker om mer næringslokaler, vinkler, luft og lune, solfylte byrom. Cruisehavn,
saltvannsbad og rehabiliteringssenter er eksempler på ideer som ikke bærer preg av blygsel.
Samtidig er jeg overrasket over at sentrale aktører, slik som de folkevalgte politikerne,
representanter fra Risørs kulturinstitusjoner som Villvin og Trebåtfestivalen, og ikke minst
utbyggeren av Holmen, ikke er med på et konstruktivt møte som dette. Jeg savner til dels
også ungdommen og deres synspunkter og behov. Denne mangelen på kommunikasjon
bærer kanskje det nåværende Holmenprosjektet preg av, at det tilsynelatende er brukt veldig
lite tid i planleggingsfasen for å kartlegge reelle behov. Veien til god stedsutvikling, slik jeg
ser det, begynner med å forstå og undersøke hva folk faktisk gjør, hvordan de forholder seg
til hverandre og omgivelsene. Finne ut hvilke drømmer og visjoner folk har. ”Hvorfor har
ingen spurt oss?” hører jeg folk her si. Andre mener prosjektet slik det fremstår nå virker
ekskluderende på de som ikke bor der. ”Man går bare ikke i andres hage" var det en som sa.
En slik reell eller opplevd privatisering er uheldig med tanke på Holmens sentrale
beliggenhet i bybildet. Skal man skape en levende by, tror jeg man først må fokusere på å
skape gode byrom. Byrom som gjenspeiler folks hverdagsliv. Steder der folk kan oppholde
seg. Mennesker søker mennesker og aktiviteter skaper aktiviteter. Variasjon og mangfold er
avgjørende for å balansere ulike behov og ulike kulturer; unge, gamle, fastboende og
tilreisende. Variasjon og mangfold er nok også noe som vil gavne Holmen og Risør utifra et
estetisk ståsted.
Offentlige byutviklingsdiskusjoner, slik som den vi ser i Risør i dag, bærer altfor ofte preg av
”stildebatt”. Stygt eller pent. Flate tak eller saltak. For høyt, for lavt. Moderne eller
tradisjonelt. Jeg synes det er viktig å presisere at ”modernitet” langt på vei handler om helt
andre faktorer en estetikk. Det handler kanskje først og fremst om det moderne livet vi lever
og hvorledes arkitekturen kan uttrykke, og være med å prege ulike livstilsideal. Det ansiktet
som ”modernitet” langt på vei har fått i dagens eiendomsmarked handler etter min mening
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mer om økonomisk profitt og universell rasjonalitet enn om sanselig opplevelse og moderne
livskvalitet. Det nåværende Holmenprosjektet er ikke blottet for kvaliteter, men det kunne
estetisk og funksjonelt sett like gjerne ligget i Groruddalen i Oslo eller på Gran Canaria. Det
er, slik jeg ser det, svært uheldig for Risør. Det man nå håper vil gi byen økonomiske tilskudd
gjennom en begrenset mengde nye feriegjester, vil på lengre sikt kunne være katastrofalt for
byens turistnæring og generelle folketilvekst. ”Den hvite trehusbyen” er en sterk merkevare
som samtidig er svært sårbar overfor vår tids tilbøyelighet til universell
”samlebåndsmodernitet”.
Holmens sentrale beliggenhet i Risør gjør problemstillingen særlig relevant. Hvorvidt
utbyggingen skjer trinnvis over tid eller med alt på en gang er for meg ikke så interessant.
Det er bare ulike måter å gjøre det på. Langt viktigere er det at prosjektet gir Risørs
befolkning stolthet, optimisme og tro på sin egenhet. ( Se denne teksten omarbeidet til
kronikk i Agderposten på side 33.)

Siv ark Olav Lunde Arneberg.
Debatten om stil, eller tradisjonelt mot moderne byggeri er ikke den viktigste i denne saken.
Det viktigste er å få til en utvikling av Holmen som Risør faktisk har behov for, på både kort
og lang sikt. Dette oppfylles ikke med dagens planer. Man må tidlig i en prosess som denne
være svært tydelig på hvilke mål som finnes, og hvem sine mål man skal følge. Om en
helhetlig utvikling av byen i det hele tatt kan være forenlig med en utbyggers mål om høyest
mulig profitt.
Risør er en fantastisk by, med svært rik historie knyttet tett til det byggede miljøet. Alle
byggene i dagens Risør har sine egne beretninger, og alle ombyggingene og påbyggingene
forteller om livet som utspant seg i og mellom husene. Gjennomfører man en utbygging av
ett massivt prosjekt tegnet på ett bestemt tidspunkt, vil man, selv om det bygges trinnvis, gå
glipp av muligheten til å videreføre mye av individualiteten og særpreget hvert bygg i resten
av byen har. Kanskje bør man gå for en behovsdrevet organisk fremvekst, og kanskje bør
man se seg om etter andre steder å tjene de store pengene. Steder der det ikke får så
katastrofale følger som det kan få i Risør.
I stedet for en funksjonell og sjarmerende ny bydel, får man nå et gigantisk monument over
Bache-gruppen og 2008.
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Siv ark Joakim Skajaa (til høyre i bildet)
Joakim, hva er ditt stalltips til ordfører Lunden og Risør by. Man må jo kunne si at man er
kommet i en knipe?
Jeg vet ikke om det er riktig av oss å komme her og si hvordan det skal gjøres der ute på
Holmen. Noen spurte meg hvorfor vi er kommet hit til Risør og det kan jeg godt prøve å
svare på. Som kontor interesserer vi oss for hvordan kan man få til demokratiske prosesser
der lokalbefolkingen blir involvert og hørt. Det er riktig at dette åpne møtet burde vært
arrangert i forkant av planarbeidet men på tross av det så er det veldig interessant for oss å
komme her og møte folk og høre om hvordan man opplever situasjonen og diskutere andre
muligheter.
Selv om det ofte er private utbyggere som står bak eiendomsutvikling forvalter man felles
verdier. Møtet mellom fellesinteressene og utbyggernes interesser kan være både
konfliktfylte og vanskelige. Samtidig er det viktige diskusjoner for en by. Den store
utfordringen her er at Risør er en meget vakker by. Det gjør at å bygge noe nytt på Holmen
er meget krevende, for det er ikke lett å kopiere det som er vakkert fra før, og det er heller
ikke enkelt å bygge noe nytt ved siden av som komplimenterer og videreutvikler. Det er en
krevende formøvelse og det som jeg opplever her er at mange i Risør er ganske fintfølende i
forhold til de relasjonene mellom det gamle og det nye og kopi og brudd.
Det viktigste som har kommet opp her i dag er ideen om å lage en prosess over tid der
variasjon i form og uttrykk kan utvikle seg. Det tror jeg er en god ide og så er det opp til
politikere og utbyggere å finne en god måte å få det til på - vi håper de tar den ballen.

Siv ark Arild Eriksen: (til venstre i bildet)
Etter min oppfatning er det ikke en motsetning mellom det å dyrke Risør som en treby og det
å foreslå nyskapende og spennende løsninger for bebyggelsen på Holmen. den vanlige
motsetningen mellom det tradisjonelle og det moderne som vi ser i konflikten om
utbyggingen på Holmen handler mer om fantasiløshet og utbyggerinteresser. Hvis
utbyggerne hadde tatt folk med på planleggingen og programmeringen hadde resultatet blitt
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annerledes, men jeg tror også at folk da kunne fått bedre forståelse for utbyggers interesser.
I plan- og bygningsloven heter det at det skal være medvirkning i planprosesser. Det er mye
som tyder på at det ikke har vært tilfellet her. Det er en viktig innvending, for utbyggingen på
Holmen dreier seg om større verdier enn bare utbyggerne sine. Det dreier seg om selve
bildet av Risør. I Risør bør vernebestemmelsene også gjelde alt som er synlig fra Torget. Slik
grensen går i dag, hvor den ikke inkluderer Holmen, tjener den ikke til å oppfylle
intensjonene i verneplanen. Når nå utbyggerne bare tenker å bygge et par hus på den
fineste og mest solrike delen av tomten mener jeg at det dreier seg om vesentlige endringer
av den opprinnelige planen. Det burde utløse krav om medvirkning. Det er heller ingen som
vet når resten vil bygges, om det noen gang kommer til å skje.

Møteleder Erling Okkenhaug runder av:
Det er veldig viktig å merke seg dette og det har jo vært mye kontroverser i diskusjonen om
Risør og Holmen. Ønsket er jo at man nå skal jobbe med konstruktive ideer på hvordan kan
man gjøre det beste ut av den vanskelige situasjonen. Så jeg takker dere, for jeg vet at dere
har stilt opp gratis og entusiastisk for Risør og for faget deres og det synes jeg vi skal klappe
for.
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Varaordfører i Risør, Knut Henning Thygesen (Rødt)
oppsummerte Stedskraft-dagen slik:

Rundt et hundretalls mennesker var innom Rådhuset lørdag da Erling Okkenhaug
arrangerte seminar med samtaler, idedugnad og foredrag om Holmenutbyggingen.

Det var et felles syn blant de syv arkitektene som stilte opp; at Holmen måtte utvikle seg
trinnvis, men ikke bygge på dagens idégrunnlag og plan. Det var stort samsvar mellom
fagpanelet og lekfolk.
Inntrykket fra dette møtet er kort oppsummert at ingen er imot at det skjer noe på Holmen.
- Men folk mener utbyggers planer ikke er holdbare, hverken realistisk eller at det tjener byen
estetisk/funksjon.
- Videre er det et ønske om en skrittvis utvikling av Holmen, men med et helt annet
utgangspunkt enn den eksisterende planens grunnlag og det første byggetrinnet det nå
søkes om.
- Dernest er det tydelig at fagpanelet av arkitekter og mange lekfolk kan tenke seg en form
for "moderne arkitektur", men der Risørs særegne kvaliteter tas vare på, på en helt annen
måte.
- Fagpanelet la også vekt på at utbygger får folket med på lag.
Alle frammøtte var klar over at det er vedtatt en reguleringsplan for Holmen, som også
ordføreren understreket. Samtidig ser man MULIGHETEN for at det endelige resultatet kan
bli et helt annet og bedre enn det som er forespeilet (plan og illustrasjon fra Backegruppen)
http://www.risorholmen.no/ Møtet handlet om denne muligheten.
HOLMENSAKENS FRAMTID AVGJORT?
Det var mange forslag både om arkitektur og funksjon fra de mange som møtte på Rådhuset.
Noen mener dette kommer for seint. Andre mener folk ikke har hatt reell mulighet til å
innvirke på prosessen. Andre mener det er nettopp nå det har åpnet seg en mulighet for å
påvirke for et bedre prosjekt for Risør.
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Både administrasjon og utbygger hadde signalisert at de ikke kom på møtet fordi de forholdt
seg til den formelle planprosessen. Men ordføreren møtte. Og altså en god del folk, på tross
av de signalene som ble gitt på forhånd om at alt er avgjort og at Holmens framtid er
ingenting noen har noe med på dette stadiet.
UTILNÆRMELIG
Kanskje har det vært et hovedproblem for Holmenprosessen at det politiske flertall og
utbygger har virket utilnærmelig for innspill fra folk utenfra, inkludert fylkesmann og
riksantikvar. Samtidig er de mange endringene vanskelig å få tak på.
Slik saken ligger i dag, grunnleggende endret fra utgangspunktet og ribbet for svært mange
sentrale positive elementer fra oppstarten, virker det som entusiasmen for prosjektet er
borte. Også markedet har reagert negativt. Det konseptet som nå presenteres er ikke
salgbart til den prisen som utbygger vil ha.
TENKE NYTT?
Alle disse sidene av Holmenutbyggingen var de frammøtte innom, og spørsmålet som ble
hengende i lufta var om utbygger likevel ville fortsette i samme sporet eller om de ville tørre å
tenke nytt og lytte til andre.
Det var også usikkerhet om bystyret ville godta utbyggers nye søknad om en skrittvis
utbygging, basert på den eksisterende planen og avtalen, der et fåtall blokker på
Holmensaken mest eksklusive areal bygges først, uten at Utbyggingsavtalens krav om
utbedret Buviksvei og Holmenbru oppfylles før innflytting. Du kan lese utbyggers brev til
politikerne og kommunen her; http://risor.rv.no/?artID=1419&navB=1
SKRITTVIS UTBYGGING.
Der de syv arkitektene og Utbygger et stykke på veg møttes var i synet på "skrittvis
utbygging". En slik tilnærming syntes også å finne gjenklang hos de frammøtte. Dette er det
felles grunnlaget som kan bygges videre på i en videre prosess.
Der det synes å være uenighet, er om dagens plan og retningslinjer er egna for denne nye
måten å se utbyggingen på, eller om de fleste arka på blokka bør være blanke.
Arkitektpanelet som representerte godt over hundre års brei, faglig erfaring med arkitektur,
reguleringsprosesser og byplanlegging var imidlertid ikke i tvil om at en skrittvis utbygging,
må ha et annet utgangspunkt enn gjeldende plan.
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EN UTFORDRING FOR "OKKENHAUGS FAGPANEL"
Utfordringen for "Okkenhaugs fagpanel" av arkitekter er å peke på hva som skiller en
reguleringsplan der grunntanken er en "skrittvis utbygging" fra en reguleringsplan av den
type som er vedtatt.
Utbygger vil hevde at den reguleringsplanen som er vedtatt er et godt utgangspunkt for en
skrittvis utbygging, og at enhver utbygging begynner med det første skritt og avsluttes med
det siste. Mens arkitektene syntes å mene at det trengs en annen type plan om en skrittvis
utbygging skal bli god.
Det ble også gått lite i dybden av hva en skrittvis utbygging bør kreve av reguleringsbestemmelser, hvor detaljert den bør være, hvor stor frihet den bør gi, hvilke krav som må
stilles til rekkefølgebestemmelser.
Her har ekspertpanelet en lekse å gjøre etter den lange skoledagen på Rådhuset. Å kunne
slå i bordet med en besvarelse til fem eller seks her vil kanskje kunne få en betydning i den
videre debatten om Holmen.
HER ER NOEN AV EKSPERTPANELETS KOMMENTARER
- Må bygge trinnvis. På en sympatisk måt. Mer Risør, mer trehusbyen Risør
- Dagens prosjekt mangler realisme. Holmenutbyggingen må ha realisme.
- Enkle ting er viktig; saltak, hvite yttervegger, tre.
- Begynn bakerst, (øst) ikke forrest når det skal bygges.
- Det reduserte prosjektet er bare fragmenter av en ide. Utbygger må kaste korta. De er tjent
med en tenkepause. Deretter Nye planer på bordet. Ta hensyn til Risør. Samme
reguleringskrav som for utforming av husene i sentrum (bolig, næring)
- Det er Ingen motsetning i forhold til trehusbyen og gjøre noe nytt.
- Viktig at Folket må stille seg bak. Medvirkning synes for svak.
- Vanskelig å opprettholde rekkefølgebestemmelsene med dagens plan.
- Ny runde med planprosesser er nødvendig.
- Det er uklart hvem som er målgruppene.
- Holmenprosjektet tar ikke hensyn til kulturhistorien i Risør.
- Det synes å være brukt Lite tid i planleggingsfasen på å høre på folks meninger.
- Stildebatten ikke det viktigste. Trinnvis utvikling. Ikke av et fast bestemt prosjekt.
- Utbyggingen må ha en mer Organisk fremvekst.
- Medvirkning er sentralt. Møtet mellom privatinteressene og befolkningen viktig.
- Det er Ikke lett å bygge noe finere enn gamle Risør og konkurrere med det.
- det nye må heller underordne seg gamle Risør enn å ta oppmerksomheten fra.
- Vi må skape en begeistring for nye, realistiske ideer.
- Det må være en bestilling ut fra Trehusbyen RISØRS styrke .
- Utbyggingen på Holmen må Forholde seg til byggeskikken.
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- Ikke imot en moderne arkitektur eller livsstil.
- Holmen har hatt aktiviteter, det er en del av miljøet vi må ta vare på.
- Ta vare på kulturen.
- Ideen bak Holmen må ikke være en stor fortjeneste.
- Holmen må være et viktig offentlig rom.
- Med søknaden om å begrense oppstarten til noen få blokker på den fineste tomta, er det
oppstått en ny situasjon.
- Mye å lære av det eksisterende Risør. Det er mer å hente imagemessig enn det vi ser på
Holmen. Øke verdien for Risør.
MERKELIGE POLITISKE REAKSJONER PÅ OKKENHAUGMØTET.
Blant frammøtte vakte det hoderysting at Høyres leder advarte ordføreren mot å gå på
møtet. Folk mente det var selvsagt at en ordfører lytter til hva folk mener. Også utbyggers
tolkning av årsaken til det dårlige salget fant liten forståelse. Folk mente det snarere var et
for dårlig prosjekt til en for høy pris og ikke Okkenhaugs engasjement som var årsaken til
sviktende salg. Mange mente også administrasjonen med fordel kunne møtt for å lytte til
argumenter og forslag, selv om reguleringsplanen er vedtatt.
Les Holmenutbyggingens historie med linker her; http://risor.rv.no/?artID=1421&navB=1
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Slik var programmet for lørdagen i Risør Rådhus:
Fra kl. 10.00 til 15.00 Verksted i Rådhuset: Konsultasjoner ved små og store bord, med
fagfolk, kartgrunnlag, samtaler, kaffe, skisser, meningsutveksling, ønsker og håp, vafler,
praktiske muligheter, plangrep, avklaringer, nye innsikter, variert arkitektur, fordomsfritt,
langsiktig og ydmykt, ikke minst innhold: Hva vil vi ha på Holmen og hva er vekst for Risør?
Fra kl. 15.00 til ca 19.00
Faglig program:
15.00 Arkitektene deler spontant med oss sine inntrykk fra 5 timers samtaler med Risørfolk
om Holmen.
15.30 Ordfører Per Kristian Lunden (A): Vi får en gjennomgang: Hvor står saken om Holmen
nå?
15.45 - 16.30 Arkitektene Eriksen og Skajaa forteller om Strusshavnprosjektet på Askøy
utenfor Bergen. (En moderne kystlandsby)
Pause 15 min
16.45 Arkitekt Bjørn Glomsrød viser bilder og Jan Inge Lindeberg er med og drøfter: Slik
opplever vi Risør.
Pause 15 min
17.00 Vi får se filmen "När Domus kom til stan" - en horrormovie om hvordan svenskene
knuste sine stedsmiljøer på 50-70-tallet.
19.00 og utover Vi spiser dugnadsuppe så lenge det er noe i kjelen og samtaler uformelt
videre utover kvelden så lenge det kjennes godt ..
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Fra pressen før og etter møtet:
(Mer bakgrunn for arrangementet og PDF’er på www.idealisme.no og www.stedskraft.no )
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29.desember 2012

29.desember 2012
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05.januar 2013

21

22

08.januar 2013
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24

25

26

26.januar 2013

27

28

29

30

31

32

05.februar 2013

07.februar 2013
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Sivilarkitekt Ole Larsens kommentarer ble omarbeidet til en kronikk i Agderposten 8.feb.
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Etterord: "Som eneste byen i Norge satser Risør bredt
for å bevare sin autentitet."

I 2013 er noen redde for å bli boende i et museum:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.8352992

