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- Klart her kan fortettast
- Sjølvsagt kan Volda sentrum fortettast. Det viktigaste er at det vert laga ein
plan som viser korleis det
kan gjerast for også å vidareføre staden sitt særpreg,
seier stadsaktivist Erling
Okkenhaug med overraskande innspel om kva som
bør vernast, - og rivast, i
Volda.
Norske tettstader får utvikle seg
for tilfeldig, - basert på krefter
som vil tene pengar på enkeltprosjekt. Stadsutvikling og det å ville
sjå heilskap og vidareføre særpreg
for tettstaden, det har ikkje same
appell i kommunar med dårleg
økonomi, meiner aktivisten. Han
kan ha starta eit opprør som lett
kan få konsekvens for tettstadutvikling her i landet. Det er i gang
arbeid for å få gjort dokumentarfilmen Sørlandsrefseren, der
Okkenhaug er sentral, - til eit
nasjonalt kunnskapsgrunnlag for
tettstadsutvikling.

Politikarane vert ukritiske
- Det er på ingen måte snakk om å
vere imot fortetting og utbygging i
tettstadene. Poenget er å sikre ei
utbygging som vidarefører særpreg og gode bumiljø. I Volda går
dette veldig godt an, men då må
ein ikkje fortette med volum og
karakter som ikkje det eksisterande Volda tåler, poengterer
Okkenhaug. Han understrekar at i
Volda går det endå godt an å sikre
ei utbygging som vidarefører det
han ser på som eit unikt særpreg.
- Dette er ein tettstad med ei
klar ramme. Og her er nesten
ikkje enkeltelement som bryt og
øydelegg heilskapen, registrerer
han. Faren i tettstader der det har
bygt seg opp press om at «no må
det skje noko», er at politikarane
meir ukritisk berre seier ja til planar og prosjekt som bryt med staden sitt særpreg, er malen Okkenhaug trur er mest vanleg i slike
utbyggingssaker. Og som mange
vil kunne nikke attkjennande til.
- Det tragiske som er i ferd
med å utvikle seg er at byar og
tettstader her i landet held på å
misse sine varierte og spesielle
uttrykk. Vi får ei einsretting med
modulbasert blokkutbygging der
alt vert skremmande likt. Slik vert
det når utbyggjar får bestemme,

* - Riv Cubusbygget. Det er ein hån mot det nasjonale Arneberg-monumentet rett bak, meiner statsaktivist Erling Okkenhaug.

og når det som måtte vere att av
engasjerte innbyggjarar ikkje får
skikkeleg innsyn før planane er
ferdige. Når det alt er investert
store summar i forventningar om å
få realisert prosjekt, blir gangen
«Klar-ferdig-for seint», konkluderer han.

Vil verne Uppheim
På ein rundtur i Volda sentrum set
stadsaktivisten lokal utbygging i
ein interessant samanheng. Han
meiner at det utskjelte Uppheimbygget er verneverdig!
- Når eg tenkjer stadsutvikling,
er det kanskje ikkje det arkitektoniske i enkeltprosjekt eg er mest
oppteken av. Grunnen til at eg
synest dette passar inn her, er at
det er eit bygg av si tid. Og det er

bygt i respekt til staden sin storleik, - med fotavtrykk i samsvar
med det omkringliggjande, grunngir Okkenhaug. Frå ein ståstad
ved Eikenkrysset og busshaldeplassen ser han til fleire stadskvalitetar som gir Volda særpreg.
Først og fremst er han imponert
over Halkjelsvik-garden som er
teken så godt vare på, og som har
fått liggje der fritt utan å ha blitt
rasert av blokker i framkant.

Gir tettstaden særpreg
Eit bygg vi ser frå same punktet,
og som han ser på som eit monumentalbygg for Volda sentrum, er
Hjelle-huset, eller det raude trehuset ved Eikenkrysset, med sin spesielle takkonstruksjon. Noko som
ganske sikkert er gjort med tanke

* - Dette er eit monumentalbygg i Volda, poengterer Erling Okkenhaug.

på lokal tilpassing.
- Huset er viktig med tanke på
å gi Volda særpreg, meiner han.
Det same meiner han om Røysløda litt lenger borte. Han er overtydd om at bygget slik det har fått
stå, gir tettstaden ein positiv kvalitet.
- Her er nok av areal til å fortette på elles for mange tiår framover, meiner han.
Eit bygg han ikkje synest er
tilpassa korkje tid eller stad, er
Cubusbygget.
- Riv det, rår han til. Og viktigaste grunngjevinga hans for å
rive det, er at bygget er ein hån
mot det nasjonale Arnebergmonumentet rett bak. Han synest
Voldskyrkja som Arnstein Arneberg er meister for, er praktfull.

Okkenhaug forstår ikkje at nokon
kan ha gitt løyve til å setje opp
Cubusbygget rett framfor.
- Dette vert som å byggje
modulbaserte betongblokker rett
framfor Slottet i Oslo, meiner han.
Eit forhold han meiner er udiskutabelt når det gjeld tettstadutvikling og i det å utforme ein generell
tettstad-politikk, det går på kjøpesenter-spørsmålet.
- Det som er heilt eintydig, er
at der ein tillet bygging av eit stort
kjøpesenter utanfor tettstaden, der
reduserer ein aktiviteten i tettstaden, konkluderer Okkenhaug.

✍ INGE KLØVNING

* Spesialisten på stadsutvikling meiner Uppheimbygget er verneverdig.
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Lagnadstid for tettstadsutvikling

* - Volda har eit unikt særpreg å vidareføre, meiner stadsaktivist Erling Okkenhaug. Og ein av dei likaste stadskvalitetane han fekk sjå, er Halkjelsvik-garden.

I tettstader over heile landet vert det bygt og planlagt utbygging som aldri før. Eitt problem er at politikarane slepp til
utbyggjarar som raserer tettstadene for det som har gitt dei
identitet og utvikling. Eigenart vert borte. I staden får vi einsretting basert på mistilpassa modulbasert blokkutbygging.
Under Dokfilmfestivalen nyleg
var filmen «Sørlandsrefseren»
premierefilm. Filmen tek for seg
ein spesiell kamp mot eit spesielt
utbyggingsprosjekt i ein spesiell
tettstad. Prosjektet er at ein utbyggjar vil gjere pengar på å byggje
ut Holmen i Risør med ei blokkhusutbygging som ikkje ville vere
i harmoni med den byggjestil som
har gitt idylliske Risør sin identitet. Prosjektet fekk Erling Okkenhaug til å engasjere seg. Dette har
filmskaparen Pål Winsents laga
dokumentar av, og der Okkenhaug
har fått den nyskapande tittelen
stadsaktivist.

Lagnadstid
Erling Okkenhaug, som var i
Volda under premiereframsyninga, har fått mange tilbakemeldingar på at lærdomen i filmen
burde vore pensum i veldig mange
tettstader rundt om i landet.
- Tilsvarande det som held på å
skje i Risør, skjer no i skremmande høgt tempo overalt i byar
og tettstader her i landet, registrerer Okkenhaug, som i utgangspunktet karakteriserte tettstaden
Volda som noko av det likaste han
har sett med tanke på å ta vare sitt
identitetsskapande særpreg. Men
han har ikkje vanskar med å forstå
at det her også har kome eit press i
utviklinga av tettstaden. Og han
trur ikkje at det presset vil følgje
eit anna mønster her enn andre

stader.

Modulmotivert presspolitikk
- Det vi ofte ser etter mange år
med stillstand, er eit trykk og eit
stadig sterkare press frå innbyggjarane om at «no må det skje
noko for å få til utvikling her
også». Det kan vere krav om nytt
og moderne kulturhus i kommunesenteret, ofte er det planar om
nytt hotell, det er store utbyggjarar som vil byggje dei same intetsigande modulbaserte blokkene i
Volda som dei har pressa inn i ein
større by. Og så må det ikkje
minst byggjast såkalla signalbygg
som endeleg skal gi innbyggjarane noko nytt å verte stolte av. La
meg seie det slik; - ordet signalbygg er nok av det verste eg høyrer om i denne samanheng, poengterer Okkenhaug. - Det er noko
som skal bryte totalt med det eg
kallar for staden sin grammatikk.
For å setje ordet inn i ein annan og
langt meir positiv samanheng, vil
eg heller kalle Volda for ein signalstad. Bevisst eller ubevisst, staden skil seg ut med å ha teke
vare på sin grammatikk, rosar
stadsaktivisten.

Strengare reguleringskrav
Teorien hans om kvifor tettstadene i aukande grad vert utbygde
på ein måte som er i total disharmoni med staden sin identitet, er
som oftast at ein stor utbyggjar

* Kyrkjeromet og Hugo Mohr-kunsten i Voldskyrkja imponerte Erling Okkenhaug.
med profitt som sterkaste motivasjon, sjølve lagar reguleringsplanar som er bevisst ufullstendige.
- Planane er oftast utforma slik
at dei ikkje set stoppar for ei anna
og endå meir fortetta utbygging
seinare, etter at dei først har fått
eit ja. Det kommunane derfor
treng no er bevisste folk og sterke
politikarar som veit å setje meir
konkrete krav til reguleringsplanar og store utbyggjarar utan
magemål, understrekar Okkenhaug. Det han i denne samanheng
også understrekar som avgjerande
viktig for ikkje å få ei utbygging
innbyggjarane ikkje vil ha, er å
krevje opne prosessar. I slike prosessar er det langt frå nok for poli-

tikarar og utbyggjarar å vise til
kommunestyrevedtak.

Må tenkje meir heilskap
- Ein må tidleg bestemme seg for
kor opne ein vil ha desse prosessane, meiner Okkenhaug. I Volda
er det til dømes fleire som har
meint at det hadde vore nyttig å
kunne hatt ei aktiv sentrumsforeining der innbyggjarane fekk
diskutere og seie sitt om konkrete
utbyggingsprosjekt.
- Det som ofte er eit problem
med tanke på å få til ei god og
heilskapleg utbygging av tettstaden, er at det som litt tilfeldig
kjem inn i prosessen først, er
utbyggjarar og arkitektar som ten-

kjer objekt. Og så er her ikkje
politikarar eller system som tenkjer samanheng i tettstadutviklinga. Politikarane er som oftast
glad for at her kjem interessentar
som vil satse på utbyggingsprosjekt i tettstaden. Og dermed gir
dei utbyggjarane det som på sikt
kan bli mykje meir enn «veslefingeren». Og dermed går det som
det gjer med tettstadutviklinga.
Men for å ta Volda, -her er det
endå ikkje gjort meir enn at ein
kan førebyggje mot ei utbygging
ein ikkje vil ha, trur statsaktivisten.

✍ INGE KLØVNING

