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KRONIKK
Man har akkurat vedtatt en by-
utvidelse i Barbu. Arendals 
stolte bystruktur overprøves 
med drabantbyblokker i sjø-
kanten. Vi er mange som spør 
oss hvordan dette kan skje. 
Den 25. april i 1990 slo jeg opp 
22 teser om Arendals byutvik-
ling på en ærverdig rådhusdør 
på Tyholmen i beste Lutherstil. 
Mine erfaringer fra bydebatten 
i Arendal i årene siden viser at 
Luther fikk noe bedre gjen-
nomslag …
  
Arendal har som flere av de an-
dre sørlandsbyene de beste for-
utsetningene for stedsutvikling 
basert på eksisterende kvalite-
ter. Hvorfor evner man ikke å 
videreføre disse flotte struktu-
rer?     

Hvem tar vare på Arendals 
sjel, eller hvem er fellesskapets 
aktor i denne tid da alle aktø-
rer i byggeprosessene sloss for 
sine egne interesser? Egentlig 
ingen!
  
Arendalitter flest kvier seg for å 
gå inn i debatten om stedsut-
vikling av forskjellige årsaker. 
Først og fremst innebærer det 
en høy sosial risiko å bry seg, 
fordi utbyggingsprosjekter ofte 
blir frontet av profilerte perso-
ner med posisjon og makt i lo-
kalmiljøet. Hvem tør reise seg 
på folkemøtet og være kritisk i 
forhold til tilpasning, kvalitet, 
estetikk og formål når sann-
synligheten er stor for å bli ut-
definert i lokalsamfunnet? 
Dernest er det ofte slik at me-
nigmann ikke forstår verken 
språket eller terminologien 
som arkitekter og utbyggere 
bruker som referanser i sine 
planer og prosjekter. Kritikerne 
er ofte naboer som blir beskyldt 
for å sikre egeninteresser ved å 
gå mot all utvikling. (NIMBY-
not in my back yard). Men i et-
tertid ser man ofte at slik mot-
stand, der den har vunnet 
frem, har vært til beste for 
samfunnet. Noen få orker like-
vel trassig å stå i en lokal strid. 
Det er uforståelig at sterke inn-
spill i Barbusaken ikke har hatt 
konsekvenser. 

Politikere ønsker å vise at de får 
til noe. I denne iveren er våre 
folkevalgte ukritiske til innhold 
i reguleringsplaner og leverer 
ikke åpenbare og nødvendige 
krav til høflige stedskvaliteter. 
Vår tids krav om effektivitet og 
måloppnåelse gjør at vi nær-
mest ser ned på dem som sin-
ker utviklingen ved å stille kri-
tiske spørsmål om kvalitet og 
formål. Enhver røst mot et byg-
geprosjekts utforming blir sett 
på som bakstreversk. Ofte er 
det også tette bånd mellom lo-
kalpolitikere og utbyggere, noe 
som gjør det vanskelig å sikre 
gode nok prosesser som ivare-
tar stedets sjel.

Utbyggere definerer alene hva 

som er «god økonomi» i sine 
prosjekter og kan med det dik-
tere premisser som politikere 
ikke tør å motsi, av frykt for at 
prosjektet ikke skal kunne 
gjennomføres. Når prosjekter 
lanseres, har planleggere og ut-
byggere i dag et stort forsprang. 
Og de hevder at de allerede har 
investert store beløp i en for-
ventning om å få realisert sine 
planer. Ofte foreligger det i til-
legg avtaler om eierskifter som 
kan legge tunge føringer på en 
sak. Vi ser utallige eksempler 
på at utbyggere presenterer 
fantasifulle glansbilder for å 
selge inn sine planer, for så å 
barbere og banalisere det man 
har solgt inn, med trang øko-
nomi som begrunnelse. Til 
tross for mye fint snakk med 
honnørord på konferanser og 
seminarer er det nå spekulan-
tene som styrer utviklingen av 
våre felles rom.

Arendals kommuneforvaltning 
legger ofte frem alt for løse re-
guleringsbestemmelser eller 
koder, som oftest kun med de-
finerte volumer og høyder. Med 
tilgjengelig kompetanse i Råd-
huset må vi undres over hvor-
for resultatene blir så dårlige. 
Det praktiseres visstnok lite 
samarbeid over faggrensene i 
Arendal kommune. Det invite-
res videre i liten grad til reell 
medvirkning fra befolkningen 
der man drøfter formål og pre-
misser i forkant av regulerings-
saker. Byplankontoret burde 
være en faglig garantist som vi-
ser alternativer, slik at politike-
re kan få vurdere hvordan nye 
bygg kan bidra til å berike og 
forsterke stedet. Ethvert sted 
har behov for noen samlende 
prinsipper som hever seg over 
drømmene ved tegnebrettet. 
Lenge før det utlyses noen arki-
tektkonkurranse eller vedtas 
bygging, må det foregå en lo-
kal, demokratisk prosess der 
vesentlige formingsprinsipper 
bli drøftet. Dette for å unngå 
de konflikter som ofte oppstår i 
slike byggesaker og dessuten 
for å beskytte byens eller ste-
dets beboere mot planleggings-
messige og arkitektoniske feil, 
der verken kommune eller om-
givelser oppfatter konsekvense-
ne før det er for sent.

Arkitekter er i mine øyne utbyg-
gernes nyttige idioter. Det er 
uforståelig at faggruppen så of-
te finner seg i å måtte forlate 
sine i utgangspunktet gode ide-
er for så å kjøpslå i sin videre 
medvirkning i prosjekter. 
Krampaktige forsøk på å være 
såkalt moderne ender ofte i 
konflikt i godt etablerte steds-
miljøer. Faggruppen dyrker 
bygninger som sine objekter og 
tar i liten grad ansvar for sam-
menhengen, rommet mellom 
husene. Arkitektene forvansker 
således samtalen om god steds-
utvikling med kun å drøfte 
form og stilarter. I debatten om 
moderne eller tradisjonell arki-

tektur drukner ofte engasje-
mentet for stedet. Arkitektur 
blir ofte brukt som et virke-
middel for enkeltmenneskers 
«dristige» ego, i konflikt med 
det som åpenbart burde være 
vanlige folks preferanser. En 
grundig fagdebatt om stedsut-
vikling i Arendal har vært fra-
værende fordi arkitektene er 
redde for å miste sitt gode for-
hold til utbyggere, politikere og 
planmyndigheter

Hvordan kan man sikre Aren-
dals-kvaliteter?

Arendalitter har selv det ful-
le ansvaret for å ivareta byen 
sin. Ved å bry seg og organisere 
til medvirkning vil man få 
større gjennomslag hos politi-
kere og andre aktører. Beboer-
grupper som i dag bruker sin 
energi på å stanse prosjekter, 
bør i stedet kunne gå inn i en 
aktiv rolle med å sette premis-
ser for planleggingen og sikre 
at prosjektene tilfører lokal-
samfunnet nye kvaliteter frem-
for å undergrave dem man al-
lerede har. Skal demokratiet ha 
noen mulighet til eventuelt å 
korrigere eller avvise et pro-
sjekt, må motkreftene også in-
stitusjonaliseres; de må hjem-
les i lovverket på en slik måte 
at de kan påvirke, forandre el-
ler stanse prosjekter. Men selv 
med dagens lovverk kan man 
styrke deltakelsen allerede i 
tidlige faser av prosjektutvik-
lingen.
     
Arendals politikere må definere 
spillereglene. Hva er «ekstrem-
kvalitetene» i Arendal? Hva er 
spillereglene i byutviklingen? 
Denne innsikt må utvikles 
sammen med befolkningen. 
Man kan lære av den stadig 
voksende bevegelsen for «new 
urbanism» over hele verden der 
aktører og interessegrupper får 
være med å fremme sine ideer 
og delta i beslutningsprosesse-
ne fra første stund. Noen prin-
sipielle kjøreregler for hva ste-
det trenger og tåler hadde sik-
ret mindre konflikter.  
     
Utbyggerne bør i større grad 
satse på varierte strukturer 
som forretningsidé. Et variert 
innhold gir ikke bare et større 
marked, men innebærer også 
mindre risiko. Hvis man utvi-
kler Arendal med byens tradi-
sjonelle fotavtrykk og inviterer 
til medvirkning vil man møte 
mindre protester og kan såle-
des utvikle med større forutsig-
barhet i sine investeringer. For-
nuftige utbyggere garderer seg 
mot forsinkelser, ekstrakostna-
der og negativ publisitet ved å 
lytte til nærmiljøet og finne 
frem til optimale løsninger som 
samler bred støtte.
     
I forvaltningen i Arendal Råd-
hus sitter de folkevalgtes (bor-
gernes) tjenere. De skal invitere 
til åpne prosesser og tverrfag-
lighet. De skal sikre regule-

ringsplaner med grundige be-
stemmelser slik at man kan 
sikre de lokale kvaliteter som 
er bestemt for stedenes være-
kraft. Kommuneadministrasjo-
nen må få gjennomslag med 
sin kompetanse til å håndtere 
utbyggere og definere premis-
ser for stedsutvikling. Man kan 
styrke aktiv og allsidig tilnær-
melse til planlegging. Flere 
hensyn enn de rent økonomiske 
må ivaretas. Lokalt engasje-
ment vil fremme tilhørighet til 
stedet og lokal stolthet. Man 
kan unngå en uønsket, hast-
verkspreget og fragmentert 
planlegging med forringelse av 
stedskvalitetene som resultat. 
Medvirkning gjennom plans-
mier er et demokratisk og kon-
kret svar på de siste års kritikk 
mot en stedsutvikling der ut-
byggere har fått for stor makt, 
og de folkevalgte føler seg bun-
det av private planer og ufor-
mell kontakt mellom utbyggere 
og kommuneadministrasjonen. 
Klager, protestaksjoner og 
rettssaker er ofte utløst av en 
planlegging der man ikke i tide 
trekker inn alle som bør ha et 
ord med i laget når omgivelse-

ne endres. Plansmier organise-
rer denne prosessen i tidligste 
fase på en effektiv måte.
      
Arkitekter har mye å tjene på 
større variasjon i utbygginger. 
Det sitter stadig noen få arki-
tekter og tegner for store pro-
sjekter i Arendal. Jeg forventer 
av denne faggruppen at man i 
større grad utnytter sitt poten-
sial ved å arbeide aktivt for å 
påvirke til bærekraftig stedsut-
vikling i Arendal. Gjennom å 
sikre at arkitekters høye ambi-
sjoner også blir gjennomført i 
praksis kan vi kanskje snart få 
oppleve å få se resultater av de 
store ord som blir levert fra 
faggruppen om stedsutvikling. 
Arkitekter må kunne delta ak-
tivt i debatter selv om man risi-
kerer å bli tatt til inntekt for 
eget kandidatur til oppdragene. 
Kanskje noen i faggruppen og-
så oppdager prestisjen i å utvi-
kle et sted vel så meget som et 
bygg?  

Erling Okkenhaug,
Arendalspatriot og 

Sørlandsrefser

Arendal har som flere av de andre sørlandsbyene de beste forutsetningene for stedsutvikling basert 
på eksisterende kvaliteter. Hvorfor evner man ikke å videreføre disse flotte strukturer?     

Hvem passer i 
Arendals bysjel?

«Noe ingen har sett før på Sørlandet. Arendal kan vekke oppmerksom-
het med en ny sjøside», mente arkitekt Olav Eikeland i Asplan Viak. Er-
ling Okkenhaug mener at dette er noe alle ser over alt i hele verden.

25. april 1990 slo Erling Okkenhaug opp sine 22 teser på rådhusdøren i 
Arendal. Agderposten omtalte tesesnekringen dagern etter.
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