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BYPLANER: Øystein Rø foran kartet over Pezaniki City. Det er hva du får ved å sette sammen de to første bokstavene i Petsjenga, Zapoljarny, Nikel og Kirkenes.

Inviterer til Pezaniki City
Øystein Rø leverte i vår sin mastergradsoppgave om Kirkenes
sine muligheter som grenseby. Nå lanserer han storbyområdet han har gitt navnet Pezaniki City. Fire byer ved den norskSVA
Jonas Endre Karlsbakk

Øystein Rø hørte for noen år tilbake en amerikansk politiker uttale at Kirkenes var Norges viktigste
by for amerikanerne. Et helt vilt utsagn synes han den gangen, men
det gjorde han likevel nysgjerrig
på byen. Det ledet til at han i felleskap med Hans Jørgen Wetlesen
valgte byen som case for mastergradsoppgaven ved arkitektstudiet
i Trondheim.
I vår leverte de to oppgaven sin
som de kalte Transborder Kirkenes, hvor de så for seg hvordan
Kirkenes kunne bli Barentsregionens mest spennende by ved å dra
veksler på mulighetene som ligger
i lokaliseringen ved grensa. Onsdag presenterte han denne oppgaven på Kirkenes kompetansesenter
sin nyskapning, folkeuniversitetet.

Oppgaven til Wetlesen og Rø var
medvirkende til å gi UD ideen om
den mye omtalte pomorsonen.
– Vi sendte oppgaven vår rundt
til mange fordi vi ønsket å fortelle
om det vi hadde gjort. En tid senere
fikk vi telefon fra UD i forbindelse
med deres prosjekt Barents 2020.
Jeg tror de likte det de så i oppgaven vår. Vi fikk i hvert fall lov til å
tegne Pomorsonen for dem, fortalte Rø til de fremmøtte på Grenselandsmuseet tirsdag kveld.
Pomorsonen fikk ifølge Rø en
noe lunken mottakelse ellers i Norge, noe han synes var skuffende og
viser en veldig konservativ holdning.

Grenseområder i vekst
Grunnen til at Rø mener Kirkenes har alle muligheter til å bli
Barentsregionens viktigste by de
kommende tiårene, er de endringer

russiske grensen som til sammen utgjør en befolkningsmengde på 52 300 innbyggere.

vi har sett i verden som følge av
globalisering. De nasjonale grenser bygges ned og åpner for fri flyt
av varer og tjenester mellom land.
– Det har vist seg at grenseområder har hatt en bedre evne til å ta
veksten i det globale samfunn enn
øvrige områder, fortalte Rø.

Samhandels
Dermed har grensene som før var
hindringer for vekst, nå blitt en
arena for samhandel. Dette har vist
blant annet i grenseområdene
mellom USA og deres to grenseland og flere steder innen EU.
Rø mener Kirkenes har de samme mulighetene til å bli et slikt attraktivt grenseområde dersom
byen tar aktivt ansvar for sin egen
fremtid. Det betyr at infrastrukturen må bedres og det må bli mulig
å etablere et handels og industriområdet på grensen. Men en ting er

tilretteleggingen. Bedrifter må
også se verdien av å være her.
– Veksten her er avhengig av at
bedrifter og personer med kapital
ser verdien av å etablere seg i en
slik region. Denne kapitalen befinner seg ikke i Finnmark og derfor må disse mulighetene gjøres
kjent ellers i landet. Først når disse
bedriftene kommer kan Kirkenes
bli det mest attraktive stedet å
være, sier Rø.

Pezaniki
Han holder nå med et forprosjekt
til det han har kalt Pezaniki City.
Skal den norsk-russiske grensen få
den aktiviteten som andre grenseområder har, avhenger det mye av
de fire byene som ligger her. Petsjenga, Zapoljarny, Nikel og Kirkenes. Tar du de to første bokstavene i byenes navn får du Pezaniki.
– Dette vil være et område med

totalt 53 200 innbyggere og i prosjektet ønsker jeg å se på hvordan
disse fire byene i fellesskap kan utvikle strategier for utvikling, forklarer Rø.
Han innser at det er stor forskjeller mellom byene og en lang vei å
gå. Petsjenga er en militærby, Zapoljarny var ikke eksisterende inntil for noen tiår siden og de sosiale
forskjellene er store. Det har gjort
det vanskelig å få tak i informasjon
om selv enkle ting som innbyggertall, men det er nettopp slike ting
som også gjør arbeidet spennende.
– Jeg holder på med forprosjektet
nå og håper det er godt nok til at
jeg får midler til å fortsette med
ideen, sier Rø.
jonas@sva.no

