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HOLMESTRAND:Holme-
strand blir utstillingsvindu
under Nordens største arki-
tekturfestival til høsten.

I septembergårOsloArkitektur-
triennal 2013 av stabelen. Dette
er en festival der arkitekter fra
inn- og utlandmøtes for å debat-
tereog læreomtrender i arkitek-
tur ogurbanisme.
I denne utgaven av festivalen

er det bærekraftig utvikling som
står i høysetet. Nettopp derfor

står befaring til Holmestrand på
plakaten,kanarkitekturprofessor
vedNTNU,OleMøystad, fortel-
le.

Må ta del av veksten
– Osloregionen er i kraftig vekst,
og det innebærer at andre byer
rundt fjordenmå ta en større del
av veksten, deriblant Holme-
strand, sierMøystad.
Han peker på heisen som skal

knyttenyjernbanestasjonogsen-
trumtilboligområdenepå fjellet,
samt store utbyggingsplaner i
gangavstand til togetsomeksem-
plerpåbærekraftigutviklingsom
arkitektene ønskerå se på.

Utflukter
Møystadserforseg toellertreut-
flukter til Holmestrand – med
tog, selvfølgelig – der deltakerne
fårenorienteringomforholdene
iHolmestrand og en omvisning i
blant annet den nye stasjonshal-
len i fjellet. Gjennomføring av
programmet krever at holme-
strandingenebidrar.
–Dette eren stormulighet til å

profilere byen for folk utenfra.
Men både kommunen og næ-
ringslivet må stable på beina
pengerogpersonalressurser, sier
Geir Dyrnæs, næringssjef i Hol-
mestrand kommune.

Arkitektfestival vil
besøke Holmestrand

GRATIS motor
og fjernkontroll

- ved kjøp av terrassemarkise
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å kjøpe solskjerming!
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Gratis befaring:

HOLMESTRAND: Befolkning-
en i Holmestrand sentrum
kan fordobles i løpet av
10–15 år. – På høydemed
det vi leser om fra Kina, sier
arkitekturprofessor Ole
Møystad entusiastisk.
Magnus Erlingsen
907 33 457
magnus.erlingsen@tb.no

Alt i sin skala, selvfølgelig. I byer
som Shanghai kan man ta fram
tusengangeren i forhold til Hol-
mestrand.Men en utvikling som
denbyen under fjellet kan stå fo-
ran, hører uansett med til sjel-
denhetene i dagensNorge.
�Omunder tre år er den splitter
nye jernbanestasjonen inne i
fjellet klar. Store og sentrale
arealer fristilles.

�Planlagtdobbeltsporkutterrei-
setiden til Oslomed en tredel –
fra én time til40minutter.

�En heis mellom stasjonen og
fjellplatået 80 meter over vil
knytte sentrum og store bolig-
områder nærmere til hveran-
dre.

�Over 410 nye boenheter i sen-
trum ligger på tegnebrettene. I
sentrum bor det i dag litt over
1.000mennesker.

� Dessuten planlegges opp mot
350 nye leiligheter på Solber-
gjordet nær heisens øvre ut-
gang. Her er for øvrig Møystad
en avgrunneierne.

– Spennende eksempel
–Forarkitekter,byplanleggereog
utviklere er Holmestrand et
spennendeeksempelpåhva jern-
banen betyr for byutvikling, sier
Møystad.
Litt sattpåspissensammenlik-

ner han forandringene Holme-
strand sentrum har foran seg
med den rivende utviklingen
byer iDet fjerne østen.
–Vekstenerprosentvispåhøy-

de med det man leser om fra
Kina, sierMøystad.

Fylket ønsker fortetting
Den høye utbyggingstakten er
solid politisk forankret.
–Det er et politisk ønske i hele

fylket å fortette. Det gir levende
bysentra og gjør oss mindre av-
hengigeavbilen idetdaglige, sier

kommuneplanlegger i Holme-
strand, IngerChristensen.
Hun ser for seg at utviklingen

vil komme inn-
byggerne til gode
i formavflere ser-
vicetilbud.

Kan få gågater
Planleggeren
frykter ikke at do-
blet innbyggertall
vil medføre tra-
fikkproblemer.
– Vi ønsker å

flytte gjennomfartstrafikken
vekk fra Langgaten, kanskje til
traseen som blir til overs etter
jernbanesporet. Da kan vi få gå-
gater i sentrum.Parkeringen flyt-
tes under bakken, opplyser
Christensen.
Eiendomsselskapet Holme-

strandUtvikling eier femkvarta-
ler i sentrum og ønsker å bygge

250 leiligheter. Noen av byggene
er seks- syvetasjerhøyere.
–Kommerholmestrandingene

til å kjenne igjen byen sin om
femten år?
– Ja, det tror jeg. Holmestrand

erdefinertmeretter topografien
enn bygningene. Det er «byen
ved fjorden under fjellet», sier
Christensen.

Nesten «Kina-tilstander»

NYTT KVARTAL: Her i Sparebankkvartalet skal
det komme70 nye leiligheter.

Illustrasjon: Holmestrand Utvikling

VEKST: Arkitektprofessor OleMøystad tror Holmestrand vil tiltrekke segmange nye innbyggere i årene
somkommer. Til høsten ønsker han å vise frambyen for arkitekter og planleggere under Arkitektur-
triennalen (se undersak). Foto: Marie Olaussen




