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Politiet fant seg ikke i
oppførselen til den 42
år gamle mannen.

Kirsti Kringstad 97 03 48 62
kk@an.no

BODØ: Natt til lørdag 15. februar
løp en mann ut i veien foran en
uniformert politibil som var i
ferd med å kjøre ut av utryknings-
garasjen i politihuset i Bodø.
Mannen løp mot bilen med ar-
mene over hodet, slik at de to po-
litibetjentene i bilen oppfattet at

han skulle gjøre utfall mot bilen.
De så seg nødt til å bringe ham

i arrest. Da satte han seg for øvrig
til motverge. Han prøvde å kom-
me seg unna ved å låse hendene
under kroppen slik at politibe-
tjentene ikke fikk kontroll på
ham. Da de skulle ta av ham

håndjernene, måtte ytterligere én
politibetjent bistå fordi mannen
knyttet hendene hardt på ryggen.

Nå har han fått bot for å hindre
en offentlig tjenestemann i den
lovlige utførelse av tjenesten. Bo-
ten er på 10.000 kroner, subsidi-
ert 20 dager i fengsel.

Oppførte seg truende mot politi – fikk megabot

Arkitekt Lorents
Urgård vil ha større
debatt om byutvik-
lingen i Bodø, og
særlig om hva som
kan gjøres for å
utvikle flere byrom.

Vidar Berg 48 26 72 07
vb@an.no

BODØ: I lørdagsavisa gikk Erling
Okkenhaug i Allgrønn, forum for
humanøkologi, ut og kritiserte
Bodø som by. Det gjorde han
blant annet ved å hevde at av 22
byer han har vært i er Bodø den
absolutt verste – arkitektonisk.

Mange kvaliteter. Det er en på-
stand Lorents Urgård i arkitektfir-
maet Gnist i Bodø bare er delvis
enig i.

– Alle må ha lov til å ha sin me-
ning om byutvikling, og jeg må si
meg enig i Okkenhaug som etter-
lyser et større engasjement blant
byens befolkning når det gjelder
dette. Når det er sagt så er det ikke
alt han sier jeg er enig i. Bodø har
mange kvaliteter, og hva som er
god og dårlig byutvikling vil det
være mange meninger om, sier
Urgård.

Han er imidlertid opptatt av at
Bodø sentrum i langt
større grad må ivare-
ta byrommene og
utearealene, og har
to eksempler på det-
te.

– Nedre torg og
Hundholmen plass
er to slike byrom som
det kunne vært gjort
mye med. På begge
disse stedene må imidlertid fasa-
dene og innholdet i byggene i
mye større grad henvende seg
mot disse rommene, ikke som i
dag stenge byrommene ute, me-
ner Urgård.

Nisjebasert. Han stiller også
spørsmål med hva som kan gjø-
res for å bevare byens etterkrig-

sarkitektur bedre enn hva tilfellet
er i dag.

– En måte er å få etablert nisje-
basert virksomhet i ett eller flere
av disse områdene. På den måten

er det mulig å skape
en større variasjon i
bybildet, gjennom
kontraster mellom
denne typen arkitek-
tur og den mer mo-
derne som nå er i ferd
med å prege sen-
trum, sier Urgård.

– En annen av Bo-
døs fremste kvalite-

ter er gode siktlinjer – både nord-
sør og øst-vest, takket være rette
og brede gater. Dette gir byen
nærhet til landskap og natur, noe
som er en av Bodøs fremste kva-
liteter, sier Urgård.

Nå håper han at den debatten
Erling Okkenhaug har dratt i gang
kan være med på å gi Bodø sen-
trum et løft, ved at befolkningen i

langt større grad engasjerer seg.
– Og med et nært forestående

byjubileum har vi en unik sjanse
til å få dette til.

Vil utvikle flere byrom

Faksimile. AN 26. april 2014.

Viktig byrom. Arkitekt Lorents Urgård vil at Bodøs mange byrom skal få et innhold som innbyr til større bruk, blant annet på Hundholmen
plass. Foto: Aleksander Ramberg

– Det er politikerne
som bestemmer
utviklingen i Bodø.

Vidar Berg 48 26 72 07
vb@an.no

BODØ: Det sier byplanlegger og
arkitekt Jonas Bjørklund ved by-
plankontoret i Bodø kommune.

Han er ikke enig i påstandene
fra Erling Okkenhaug, men ak-
septerer at andre kan ha me-
ninger om Bodø.

  – Bodø er slett ikke verst som
by, men vi setter uansett pris på
at det kommer noen utenfra og
har meninger om byen vår.
Samtidig er det viktig å påpeke
at Bodø er en planstyrt by, med
mange kvaliteter. Og uansett

hva både Okkenhaug og andre
måtte mene, det er politikerne
som bestemmer helheten i ut-
viklingen av byen, sier Bjør-
klund.

Han legger imidlertid ikke
skjul på at noen enkeltprosjek-
ter har skapt stor debatt.

– Blant annet når det er snakk
om høyde og volum. Men ingen
av disse byggene er gått ut over
det som ligger i godkjente pla-
ner.

Byplansjef Anne Lise Bolland
er denne uken på reise, men har
fått med seg litt av det Okken-
haug er kommet med.

– Og jeg er ikke enig i påstan-
dene hans, de har ikke helt
grunnlag i fakta. Etter min me-
ning er Bodø slette ikke verst
som by, sier Bolland.

– En planstyrt by

– Byen har
nærhet til
landskap
og natur.

Lorents Urgård

n I 1991 ble det faglige, uformel-
le nettverket ALLGRØNN stiftet.
Erling Okkenhaug har ledet nett-
verket hele tiden

n Gruppen har i 22 år fungert
som et frittstående forum for
stedsutvikling og arkitektur.

n Okkenhaug er best kjent for å
ha kjempet for å bevare en unik
sørlandsbebyggelse i Risør, og
nylig ble en dokumentarfilm om
ham lansert, under navnet Sør-
landsrefseren. Nå reiser han lan-
det rundt og snakker om byutvik-
ling.

fakta


