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FORORD

Volda sentrum har mange kvalitetar det er vik  g å 
take vare på. Volda var, er og blir i endå større grad 
i fram  da sentrum i ein region med over 70.000 
innbyggarar og som aukar presset på arealbruk og 
oms  lling. Volda er sentrum for off entleg verksemd, 
men også eit vik  g sentrum for privat service – «alle 
vegar fører  l Volda». Oms  llingspress krev forte   ng 
og ombygging, korleis skal vi gjere de  e slik at vi 
utviklar gode bygningsmiljø og gjere Volda endå meir 
a  rak  v for innbyggarar og besøkande? Å gi gode og 
klare svar på desse og anna este  ske spørsmål er det 
overordna målet med denne re  leiaren. 

I re  leiaren har arbeidsgruppa formulert desse måla: 
• Bidra  l å styrke Volda si   særpreg og iden  tet. 
• Synleggjere Volda si    særpreg og kvalitetar innan 

bygningsmiljø. 
• Ta s  lling   l kva område kommunen ynskjer å ta 

vare på og i kva grad. 
• Utarbeide eit dokument med føresegner og 

este  ske retningsliner. 
• Medverke  l betre informasjon og 

kommunikasjon om este  kk i byggesaker. 
• Medverke   l at sakshandsamarar og poli  karar 

i kommunen vert tryggare og sterkare fagleg 
innafor temaet este  kk.

De  e er vik  ge mål og eg meinar re  leiaren gir 
gode svar. På vegne av oss innbyggarar og poli  karar 
i kommunen er eg stolt og glad for innsatsen som 
arbeidsgruppa har gjort for å hjelpe oss i de  e vik  ge 
arbeidet. 

Jørgen Amdam
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2 INNLEIING

I planprogrammet for kommuneplanen sin arealdel 
står mellom anna fylgjande to arealstrategiar:

• Volda si   særpreg og iden  tet skal styrkast ved 
å sikre den eldre trehusbebyggelsen og anna 
særprega arkitektur, ta vare på smug,  ordglø   
og grøne lunger og sikre eit ope sentrum mot 
 orden.

• Legge  l re  e for forte   ng og transformasjon 
i og nær sentrumskjernen, som stø  ar opp 
om utvikling av eit sentrum med urbane og 
berekra  ige kvalitetar.

I planprogrammet står det også at det skal 
utarbeidast føresegner og retningsliner for este  kk 
og bygningsmiljø i Volda kommune. Dokumentet skal 
leggast  l grunn for kommuneplanen sin arealdel.

2.1 Bakgrunn for arbeidet
 

For å avgrense arbeidet inneheld de  e he  et 
ein gjennomgang av bygningsmiljø i eller kny    l 
te  staden Volda. Det er lagt vekt på å undersøkje 
eksisterande bygningsmiljø med spesiell verdi. 

2.2 Avgrensing av arbeidet

2.3 Kva er eit bygningsmiljø?

Eit bygningsmiljø er ein samling av bygningar som 
er plassert slik at dei kan oppfa  ast under ei  . Det 
kan  l dømes vere ein einskapleg bygningsmasse 
rundt eit gateløp, ein plass eller eit grøntområde. 
Bygningsmiljø kan vere alt frå ei mindre husgruppe på 
nokre få bygningar i eit lokalt miljø,  l meir spreidd 
bygdebebyggelse og deler av eller heile byar eller 
te  stadar. I ordet bygningsmiljø er det vanleg å legge 
eigenskapar som ”einskapleg”, ”harmonisk” eller 
”med felles trekk”. 

2.4 Kvifor ta vare på    
 bygningsmiljøet?

Bygningsmiljøet avspeglar både det fysiske 
landskapet, lokale og nasjonale hendingar, lovverk 
og trendar. Dagens byar og bygder ber med seg spor 
e  er historia. Desse spora karakteriserar staden og gir 
den særpreg og eigenart. Bygningar og bygningsmiljø 
er med på å gjere historier levande.

Bygningsmiljøet i Volda er ein del av kulturarven, 
og representerar vik  ge verdiar og felles 
ressursar for samfunnet i dag – og i fram  da. 
Opplevingsverdien, iden  tetsverdien, symbolverdien 
og kunnskapsverdien er vik  ge sider av kulturarven si 
samfunnsmessige verdi. Kulturarven kan også ny  ast 
 l å auke stadens omdømme og konkurransekra  ,  l 

å  ltrekke besøkande og  l merkevarebygging.

Bygningar og bygningsmiljø er fysiske element i 
det off entlege rom som fortel historier om ulike 
 dsepokar. Bygningane gjer historiene levande og 

le  are å forstå for oss som lever i dag, og for dei som 
kjem e  er oss.
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Arbeidsgruppa har defi nert målse   nga med arbeidet 
slik:

• Bidra  l å styrke Volda si   særpreg og iden  tet.
• Synleggjere Volda si   særpreg og kvalitetar innan 

bygningsmiljø.
• Ta s  lling  l kva område kommunen ynskjer å ta 

vare på og i kva grad.
• Utarbeide eit dokument med føresegner og 

este  ske retningsliner.
• Medverke  l betre informasjon og 

kommunikasjon om este  kk i byggesaker.
• Medverke  l at sakshandsamarar og poli  karar 

i kommunen vert tryggare og sterkare fagleg 
innafor temaet este  kk.

Dokumentet skal ligge  l grunn for kommuneplanen 
sin arealdel og fram  dige reguleringsplanar.  I 
u  orminga av dokumentet er det lagt vekt på at 
re  leiaren skal kunne ny  ast som råd og hjelp  l 
 ltakshavar, arkitektar og prosjekterande.

2.6 Mål for arbeidet

2.7 Lovverk2.5 Gjennomføring og metode

Arbeidet med de  e dokumentet starta juni 
2017 og har vore leia av planleggar ved sektor 
for utvikling i Volda kommune. I oppstarten vart 
det oppre  a ein arbeidsgruppe for prosjektet. 
Arbeidsgruppa har bestå   av representantar frå 
Volda kommune, kulturvernseksjonen i Møre og 
Romsdal fylkeskommune og historikar frå Høgskulen 
i Volda. Parallellt med de  e prosjektet har det vore 
arbeidd med ein kulturminneplan for kommunen, og 
prosjektgruppa for kulturminneplanen har også vore 
involvert i de  e arbeidet. Det har vore to heildags-
prosjektmøte med arbeidsgruppa, i  llegg  l mindre 
arbeidsmøte og e-postutveksling. Det har også vore 
gjennomført synfaringar i dei ulike områda, med 
representantar frå prosjektgruppa. 

Bakgrunnsdokument og kjeldemateriale er i hovudsak  
funne på biblioteket i Volda, kommunen sine arkiv, 
interne   og i ulike kartdatabasar. Ein har også ny  a 
Facebook og vore i kontakt med einskildpersonar for 
å få tak i informasjon kny    l arbeidet. Kjeldelista står 
bakerst i dokumentet. Figurar og bilete er produsert 
av Regine S. Aklestad der ikkje anna er nemnd.

Dokumentet vart lagt ut  l høyring 12.12.2017. 
26.04.2018 tok kommunestyret i Volda dokumentet 
 l vitande, og bad om at det vert lagt  l grunn for 

arbeidet med kommuneplanen sin arealdel.

Plan- og bygningslova (pbl) set rammar for off entleg 
og privat arealplanlegging, og for kva eigarar kan gjere 
av bygging og andre  ltak på eigedomene sine. 

I fylgje plan- og bygningslova skal alle kommunar ha 
ein kommuneplan som omfa  ar samfunnsdel med 
handlingsdel og arealdel. Arealdelen er ein overordna 
plan for heile kommunen. Reguleringsplanar er meir 
detaltjerte planar for mindre område. I arealplanane 
vert områda regulert  l arealformål med føresegner. 
Områda kan i  llegg regulerast med omsynssonar. 
Det kan  l dømes vere sone med særleg omsyn  l 
bevaring av natur- eller kulturmiljø.

Kulturminneloven er det sentrale lovverket for å 
ta i vare kulturmiljø og kulturminne. Det sterkaste 
verkemiddelet er fredning. Ein rekkje faste 
kulturminne er freda direkte i lova (automa  sk freda 
kulturminne). Ein kan også frede utvala kulturminne 
ved enkeltvedtak (vedtaksfreda kulturminne). 

     Hauane, Volda.
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Det er mogleg å søkje om midlar  l vedlikehald, 
utbetring og utvikling av bygningar ved både statlege, 
regionale og private ordningar. Ordningane varierar 
frå år  l år, nokre vert borte og andre kjem  l. Her er 
likevel ein liste over eit utval aktuelle ordningar:

Kulturminnefondet
Tilskotsordninga er eit lågterskel  lbod  l private 
eigarar av verneverdige kulturminne. Også frivillige 
lag og organisasjonar, anten de eig kulturminna sjølv 
eller forvaltar dei på vegne av andre, kan søkje.
kulturminnefondet.no/

Kultur- og miljølegatet og Landbrukslegatet i Norges 
Vel
Midlane fordelast av Norges Vel, og satsingsområde 
er bevaring av gamle hus og gjenstandar dersom dei 
inngår i næringsverksemd (turisme eller næringsliv).
www.norgesvel.no/kultur-og-miljoelegatet.303192.
no.html
www.norgesvel.no/landbrukslegatet.303190.no.html

Rydd et kulturminne
Midlane fordelast av Norsk kulturarv, og går  l 
skjøtsel av kulturminne.
www.kulturarv.no/aksjoner/rydd-et-kulturminne

«Ta et tak»-aksjonen
Midlane fordelast av Norsk Kulturarv og re  ar seg 
mot våningshus og dri  sbygningar.
www.kulturarv.no/aksjoner/ta-et-tak-aksjonen

Enova  lskotet 
Enova deler ut  lskot  l e  erisolering,  oppgradering 
av bygningskroppen, montering av te  elister eller 
andre prosjekt kny    l reduksjon av energibehov i 
bygningar. 
www.enova.no/privat/alle-energi  ltak/

Tilskot  l kulturminne og kulturmiljø av regional og 
høg lokal verdi
Møre og Romsdal fylkeskommune gir  lskot  l 
vedlikehalds- og istandse   ngsarbeid av kulturminne 
og kulturmiljø av regional og høg lokal verneverdi. 
Tilskot kan  ldelast private eigarar av kulturminne 
og kulturmiljø. Også private s   ingar, foreiningar/
organisasjonar/sameige/frivillige, museum og 
kommunar kan søkje.
h  ps://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/
OEkonomisk-stoe  e/Kulturminneforval  ng/Tilskot-  l-
kulturminne-og-kulturmiljoe

3  TILSKOT
Tilskot  l forundersøkingar eller arkitek  agleg 
bistand for bygningar og anlegg
Møre og Romsdal fylkeskommune  lbyr  lskot  l 
forundersøkingar eller arkitek  agleg bistand for 
bygningar og anlegg. Tilskotet kan ny  ast  l å få fram 
godt grunnlagsmateriale for vidare  ltak  l bygningar. 
Bygg og anlegg som er listeført med lokal verdi i 
kommunale kulturminneplanar eller som inngår i 
regulerte verneområde kan søkje på  lskotet. 
h  ps://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/
OEkonomisk-stoe  e/Kulturminneforval  ng/Tilskot-
 l-forundersoekingar-eller-arkitek  agleg-bistand-for-

bygningar-og-anlegg

Tilskot  l freda bygningar og anlegg
Stats  lskot frå Riksan  kvaren  l vedlikehald, 
istandse   ngsarbeid og restaurering av freda 
bygningar og anlegg. Tilskot kan  ldelast private 
eigarar av kulturminne freda e  er Kulturminnelova, 
private s   ingar, foreiningar/organisasjonar/sameige, 
frivillige og liknande, og museum som eig freda 
bygningar. 
h  ps://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/
OEkonomisk-stoe  e/Kulturminneforval  ng/Tilskot-  l-
freda-bygningar-og-anlegg

Tilskot  l skil  ng, skjøtsel og  lre  elegging av 
kulturminne
Møre og Romsdal fylkeskommune har ei ordning 
som gjeld skil  ng, skjøtsel og  lre  elegging av 
kulturminne og kulturmiljø som er av høg verneverdi. 
Tilskot kan  ldelast private eigarar av kulturminne og 
kulturmiljø samt s   ingar, foreiningar/organisasjonar/
sameige/frivillige, museum og kommunar.
h  ps://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/
OEkonomisk-stoe  e/Kulturminneforval  ng/Tilskot-  l-
skil  ng-skjoetsel-og-  lre  elegging-av-kulturminne

Tilskot  l forprosjekt med tema reiseliv og kulturarv
Formålet med  lskotsordninga er å s  mulere  l 
realisering av prosjekt der kombinasjonen reiseliv og 
kulturarv går saman som tema på ein god måte, samt 
å spreie kunnskap om kulturarven. 
h  ps://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/
OEkonomisk-stoe  e/Kulturminneforval  ng/Tilskot-  l-
forprosjekt-med-reiseliv-og-kulturarv-som-tema

Kulturminnefondet har også ei oppdatert oversikt 
over ulike  lskotsordningar: 
kulturminnefondet.no/soknad/andre-
 lskuddsordninger/
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grunn  l den raske utviklinga var ekspansjon i 
handel og kommunikasjon. I denne perioden var 
det også framvekst av industri og etablering av 
industribedri  er i Volda. 

Noreg si   første trykkeri på landsbygda vart starta 
opp i 1808 og låg på Ekset (Aarfl ots prenteverk). To år 
e  er vart avisa Møre etablert. Lokalavisa reknast i dag 
for å vere Noreg si eldste lokalavis.

I 1846 fekk sorenskrivaren for Søre Sunnmøre 
sorenskrivarembete fast  lhaldstad i Volda. Da fl y  a 
den fyrste sorenskrivaren inn i sorenskrivarbustaden 
i Skrivarvegen på Rotset. I 1905 sto ein ny 
sorenskrivarbygning ferdig og innfl y   ngsklar på 
Skjerva. Her held Søre Sunnmøre  ngre   framleis  l.

Industri var i stor grad lokalisert i Elvadalen 
(Øyraelva). Rundt forrige århundre var der mellom 
anna mekanisk verkstad, Voldens Ak  egarveri, Møre 
Støberi og elektrisitetsverk ved Øyraelva. Volda 
hadde også spinneri og meieri. Åslids Møbelfabrikk 
vart starta i 1907. Fjordfi ske var vik  g både som 
livberging, a  åtnæring og hobby.

Ein stor del av einebustadane i Volda sentrum er 
bygde i perioden 1880–1930. Eigedomsgrenser, 
vegar og bebyggelse var noko av det som styrte 
utbygging og utvikling. Dei første tomtene som vart 
ny  a  l bustadføremål var på områder som var 
mindre tenelege  l jordbruk. Vest for Halkjelsvika vart 
bustadområdet på Hauane og Vikeneset etablert. 
Områda Engeset/Klepp, Gamlevegen, Anders 
Vassbotnvegen og rundt Røysbakken var også ny  a  l 
bustadbygging.

På 1800-talet var sjøen hovudvegen mellom bygdene, 
særleg for tungtransport. Kaia var knutepunkt og 
bygdebørs. I 1853 vart Volda dampskipsstoppestad 
for ruta mellom Bergen og Trondheim, og også 
stoppestad for lokaldampskipa som gjekk i rute 
på Sunnmøre frå 1858. I 1891 fekk Volda eit eige 
dampskip ”Laxen”  l rutefart på  orden. I 1908 vart 
det opna køyreveg mellom Fyrde (Auste  orden) og 
Volda sentrum. Vegbygging var ei av dei vik  gaste 
oppgåvene i samferdselsutbygginga frå 1800-talet.
Langs hamn og vegkryss vart det forte   ng med 
bygningar.

4 HISTORISK UTVIKLING AV    
   TETTSTADEN VOLDA

Utvikling av eit sentrum
I Halkjelsvika er det gjort reidskapsfunn  lbake  l 
steinalderen. Halkjelsvika er nemnd i Snorre Sturlason 
sine kongesoger fordi Vika vart ny  a i samband med 
slaget i Hjørungavåg i 988. Ovanfor Halkjelsvika var 
det svært god jordbruksjord, og det var le   å rydde 
og dyrke åkrar. Kyrkjestaden er fl eire hundre år gamal, 
og ein meiner det var kultstad her også før kristninga 
av landet. Den eldste kyrkja i Volda sto like ved tunet 
på Halkjelsvik, og kyrkja fungerte som navet i Volda. 
Kyrkja er ein av grunnane  l at Volda vaks fram som 
eit bygdesamfunn.

Nedre Rotset var  dleg eit trafi kknutepunkt, handels- 
og  ngstad, men frå midten av 1800-talet fl y  a 
de  e senteret seg gradvis  l Halkjelsvika. Truleg var 
hamne  lhøva betre der. I  llegg var kyrkja ein vik  g 
møteplass, og handelen føregjekk også på søndagar. 

Volda vart bygd opp rundt primærnæringane 
jordbruk og fi ske (sjølvberging), men i andre halvdel 
av 1800-talet var bygdene på Vestlandet i overgang 
frå naturalhushald  l pengehushald. Halkjelsgata 
vaks fram som handelssenter. I Halkjelsvik var det 
også nokre handverkarar, mellom anna skreddar 
og skomakar. I 1801 var det om lag 8 våningshus 
og 30 menn i Halkjelsvika, medan det i 1900 var 
78 våningshus og 688 innbyggjarar her. Ein vik  g 

4.1 Volda fram til 1910
 

Skisse av Volda sentrum rundt 1850. Illustrasjonen er henta 
frå boka “Halkjelsvik-gardane 1792–1992”, s. 6.
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Skulestaden Volda
På slu  en av 1800-talet og byrjinga av 1900-talet vart 
det starta opp fl eire skular i Volda. I 1861 vart Voldens 
høiere Almueskole etablert. Bygget var plassert ved 
Øyraelva. Aage Stabels private middelskule vart 
oppre  a i 1891, og var i dri    l 1910. Volda private 
millomskule og gymnas vart skipa i 1910, og vart det 
første treårige gymnaset på landsbygda i Noreg. I 
1966 vart gymnaset fylkeskommunalt, og skulen er i 
dag Volda vidaregåande skule.

Voldens Privatseminarium vart grunnlagt i 1895. Det 
vart seinare  l Volda lærarskule og er i dag ein del av 
Høgskulen i Volda.

Kart over Volda sentrum 1905. Illustrasjonen er henta frå 
boka “Løyndom og Røyndom”, s. 26.

Volda se   frå Øyra-brua, 1901. Illustrasjonen er henta frå boka “Hilsen fra Volda”, s. 33.

Volda, 1895. Illustrasjonen er henta frå boka “Hilsen fra 
Volda”, s. 11.

Primære element for perioden ca. 1800–1910:
• Hamn
• Nye vegar
• Halkjelsvik: senterstruktur med kyrkje
• Industri i Elvadalen (Øyraelva)
• Etablering av skulestaden (mellom anna 

landsgymnas)
• Bustadbygging på Hauane
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4.2 Volda i mellomkrigstida
 
Volda utvikla seg  dleg  l ein stad med 
administra  ve funksjonar for Søre Sunnmøre. 
Her var det sorenskrivar, fyr- og hamnevesen, 
dampskipsstoppestad, kyrkje, telegraf- og 
rikstelefonsentral, postkontor, lensmannskontor, 
bokhandel og apotek. Utviklinga av tenester for eit 
større omland heldt fram i mellomkrigs  da.

I 1930 var det 179 våningshus og 1272 innbyggjarar 
i Volda, og bebyggelsen rundt Halkjelsvika auka. 
I mellomkrigs  da vaks også ins  tusjonane. Volda 
Handelsskule, seinare Volda vidaregåande skule HK, 
vart skipa i 1933, og var den første av si   slag i Noreg 
utanom byane. I 1938 sto sjukehuset ferdig, og var 
ein svært vik  g  lvekst for bygda. I samband med 
etablering av ins  tusjonane vaks folketalet. 

Fjordfi ske heldt fram i mellomkrigs  da, og fi skarar 
herfrå drog o  e  l  ernare farvatn. I 1928 hadde 
Statens Hamnevesen utarbeidd ein plan for eit 
moderne hamneanlegg med molo, kaier og bryggjer 
langs stranda.

Transport og trafi kk
I åra mellom dei to verdskrigane endra transport- og 
trafi kkbiletet seg. Til Nordvestlandet kom bilane for 
alvor først frå 1920-åra. Landtrafi kken fekk no høgaste 

prioritet, men det var ikkje slu   på å bruke båt. 
Løysinga var å skape sterkare samankopling mellom 
sjø- og landtransport. Aukande biltrafi kk aktualiserte 
bilferje over  orden mellom Volda og Folkestad, 
likeeins ny innkøyringsveg frå Ørsta langs sjøen om 
Vikeneset. Kaia på Vikeneset vart utbygd i 1930-åra. 
Volda-Folkestad Bilferje L/L vart skipa i 1936. De  e 
ferjesambandet var svært vik  g for samferdsla på 
Søre Sunnmøre. Utan ferjene hadde det bli   lite bilar 
i kyst- og  ordbygdene. 

Gamle haldeplassen for busstrafi kk var plassert i 
krysset mellom Kyrkjegata og Halkjelsgata. De  e var 
eit knutepunkt for biltrafi kken  l og frå sentrum, og  l 
Ørsta gjekk vegen ovanfor kyrkja og over Hauane.
Mot Vikebygda og Åmdal gjekk vegen framover 
Anders Vassbotn vegen, og vegen  l Rotset og 
Auste  orden gjekk ”inn over brua”. Arbeidet med 
den nye vegen langs stranda mot Ekset vart starta på 
1930-talet, men det var ikkje før rundt 1950 at vegen 
vart slu   ørt.

Volda kyrkje
I 1858 vart det bygd ei stor trekyrkje i Halkjelsvik. Na   
 l 7. april 1929 brann kyrkja ned, og det vart bestemt 

at den nye kyrkja skulle byggast i stein. Den nye kyrkja 
vart vigsla i 1932.

Flyfoto av Volda, 1934. Illustrasjonen er henta frå boka “Hilsen fra Volda”, s. 215.
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Sverre Pedersen sin illustrasjon av Volda sentrum e  er den nye byplanen, 1935. Illustrasjonen er henta frå boka “Løyndom og 
Røyndom”, s. 192.

Reguleringsplan
Professor Sverre Pedersen utarbeidde ein 
reguleringsplan for Volda som vart stadfesta i 1940. 

Planen viser eit bymessig sentrum med markerte 
aksar, almenningar og grøntstruktur. Lærarskuleelva 
er ”byelva” og Øyraelva industriområde. Planen vart 
på langt nær gjennomført, men nokre grep er framleis 
synleg; mellom anna ved kyrkja.

Halkjelsgata, 1927. Illustrasjonen er henta frå boka “Hilsen 
fra Volda”, s. 196.

Primære element for perioden ca 1910–1945:
• Hamn/kai (ferje)
• Vegbygging
• Ny kyrkje
• Sjukehus
• Skular (m.a. lærarskulen)
• Reguleringsplan av Sverre Pedersen
• Forte   ng langs hovudvegane og sentrale 

hamneområde.

Volda lærarskule. Kaarstad-huset vart oppført i 1922.  
Illustrasjonen er henta frå blogg.hivolda.no.
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4.3 Volda etter 1945

Volda hald fram med å vekse også e  er krigen, og 
sentrumsområdet breide seg ut over. Jordbruksareal 
som  dlegare hadde omkransa sentrum, vart 
nedbygde. Fleire off entlege utbyggingar skjedde i 
området nord for kyrkja,  l dømes samfunnshuset 
og rådhuset. Skulestaden Volda var også i vekst. I 
1963 fekk gymnaset eit ny   og moderne bygg og i 
1971 starta Distriktshøgskulen opp. I 1986 vart eit 
ny   og moderne sjukehus teke i bruk. Tilstrøyminga 
av studentar har ha   ein formande faktor på bygda. 
Arbeidsplassar kny    l skule, forskning og sjukehus 
har skapt  lfl y   ng  l staden.

Rundt 1950 kom det eit ny   hamneanlegg (Holmen) 
og sidan 60-talet har det skjedd store endringar i høve 
sjøsida. Ein del masser vart u  ylt i området i samband 
med bygging av det nye sjukehuset i perioden 1986-
1988.

Privatbilismen kom  l for alvor i større omfang i 1960-
åra, og vegne  et vart stadig utvida. Bustadområda 
vart e  er kvart plassert lengre frå sentrum – oppe  er 
dei grøne sidene. På 70-talet auka folketalet, og 
byggefeltet Røyslid-Heltne vart utbygd. På 80-talet 
vart bustadfeltet i Bra  eberg opparbeidd.

Stadion på Rotset vart teken i bruk i 1956. Det 
 dlegare industriområdet i Elvadalen vart gradvis ta   

i bruk som frilu  sområde. Dei vik  gaste  ltaka langs 
elva i høve de  e vart gjennomført mellom 1989 og 
1997.

Vik  ge møteplassar i sentrum var Uppheimplassen 
(  l dømes som samlingsplass e  er 17. mai-toget), 
plassen foran Sørheim-huset (  l dømes  l tenning 
av julegrana) og Sivert Aarfl ot-plassen nedanfor 
kyrkjegarden (  l d ømes markering av 10-års jubileet 
for fred i 1955).

Planarbeid
I perioden e  er 1945 kom den off entlege 
planlegginga inn for fullt. Reguleringsplanar frå 1955, 
1965, og 1975 var retningsgivande for utviklinga. 

Reguleringsplan for Volda sentrum av arkitekt Einar 
Ridderstrøm vart stadfest i 1987. Føremålet med 
planen var å gje re  leiing for vern av eksisterande 
bebyggelse og u  orming av ny bebyggelse.
Planområdet var avgrensa av sjøen i sør, Industrigata 
i aust, Storgata og Smiths gate i vest, og vestover 
langs Vikenesvegen  l riksvegen. Delar av planen er 
framleis gjeldande.

Utsikt frå Klepp, 1962. Illustrasjonen er henta frå boka “Volda er Volda”, s. 36.
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Reguleringsplan for Volda sentrum av arkitekt Einar 
Ridderstrøm. Områder med oransje skravur er 
spesialområder som skal bevarast. 

I 1989 vart planen for Vakrare Volda –
Miljøutviklingsplan for Volda sentrum godkjent av 
kommunestyret. Planen skulle vere ”retningsgjevande 
for vidare utbygging og detaljplanlegging i Volda 
sentrum”. 

Sidan 80-talet har daglegvarehandelen i aukande 
grad vorte lokalisert utanfor sentrumskjernen. Det er 
også ein tendens med større forretningar i staden for 
fl eire mindre “lokale” bu  kkar. I Volda sentrum har 
gamle hus få   nye funksjonar, i 2006 opna  l dømes 
kjøpesenteret Spinneriet i gamle fabrikklokalar.

Primære element for perioden e  er ca 1945:
• Hamn/kai (vidare oppgradering av hamn/kai - 

ferje)
• Vegar (Sjøgata, Elvadalen, busshaldeplass), 

u  ylling i sjø. Ny   vegsystem kny    l regionen.
• Nye bustadområde
• Flyplass (region)
• Skular (m.a. Høgskulen)
• Ny   sjukehus
• Elvadalen frilu  sområde
• Kjøpesenter
• Planar m.m.: plan i 1955,1965 og 1975 

Ridderstrømplanen 1987, Vakrare Volda 1988/89

Søre Sunnmøre sjukehus. Illustrasjonen er henta frå boka 
“Volda er Volda”, s. 19.

Vevendelvegen, Storgata og Porsemyrvegen 1960. 
Illustrasjonen er henta frå boka “Volda er Volda”, s. 31.
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4.4 Volda i 2017 og gjeldande   
 planar

1. januar 2017 var det 9102 innbyggjarar i Volda 
kommune, og 6520 innbyggjarar budde i te  staden 
Volda. Folketalet i te  staden er i vekst. 

Hausten 2017 hadde Høgskulen i Volda 3705 
registrerte studentar, og studentane er vik  ge 
ressursar i bygda. Det er høg andel av off entlege 
arbeidsplassar i kommunen, og både Høgskulen og 
Volda sjukehus er vik  ge arbeidsplassar.

Bebyggelsen trekk seg stadig lengre oppover 
 ellsidene, og området Engeset/Klepp er av dei 

områda som har ha   stor utbygging dei siste åra. Her 
er det bygd både einebustadar og fl eirmannsbustadar 
i ulike størrelsar. I sentrumskjernen kan ein sjå fl eire 
innslag av blokkar med leiligheiter. Det kan sjå ut 
som ein trend her, som elles i landet, at pensjonistar 
sel einebustadene sine, og kjøper ein sentrumsnær 
leiligheit i staden.

Sentrale funksjonar som bu  kkar, kjøpesenter, 
rådhuset, biblioteket, kyrkja, idre  sområde, 
høgskulen og sjukehuset ligg i og rundt 
sentrumskjernen, og det er korte avstandar mellom 
mange målpunkt. Det er fyrst og framst bustadar som 
trekk seg oppover  ellsidene og vert bygd lengre og 
lengre frå sentrumskjernen. Frilutsområda og  ella 
bak bebyggelsen er vik  ge rekreasjonsområde og 
vert mykje brukt. På fl yfotoet under kan ein sjå at det 
framleis er jordbruksareal i og nær sentrumskjernen. 

Flyfoto av te  staden Volda, 2017. Illustrasjonen er henta frå google.no.

Kommunedelplan for Volda sentrum 
Gjeldande kommunedelplan for Volda sentrum 
(2009–2021) har som mål å utvikle Volda  l ein 
a  rak  v te  stad i regionen, med eit levande og 
konkurransedyk  g sentrum. Planen legg vekt på 
ein miljøvennleg byutvikling med korte avstandar 
mellom arbeidsplassar, bustadar, handels- og 
kulturfunksjonar. Den legg opp  l ulike bustadtypar; 
både konsentrerte sentrumsbustadar, og 
fri  liggande einebustadar. Det er lagt vekt på å sikre 
samanhengande grønstruktur frå  ord  l  ell, og 
legge  l re  e for at alle innbygjarane skal ha god 
 lgang  l frilu  slivsområde. Planen inneheld ny E39 

frå sjukehuskrysset  l Furene, og fl eire nye gang-, 
sykkel- og turvegar.

Utviklingsplanen for Volda sentrum
I 2015 laga Gehl Architects ein utviklingsplan for 
Volda sentrum. Arkitektene var opptekne av å setje 
menneske i fokus for utviklinga av staden. Dei meiner 
utvikling av gode møteplasssar og  moglegheit 
for å kunne bevege seg  l fots eller med sykkel i 
sentrumsområdet er vik  g i vidare utvikling av Volda.
Planen tek for seg mellom anna tema som parkering 
og trafi kk, forte   ng, belysning, grønnstruktur, 
skil  ng, kunst og byromsutstyr. Gehl valde seg ut 
fem fokusområde, som dei ville gi ekstra merksemd; 
Sørheimhuset, Voldaparken, Volda hamn, Hamnegata 
og Elvadalen. I kommuneplanen sin samfunnsdel 
(2016–2028) er det se   som mål å realisere  ltak i 
samsvar med Utviklingingsplanen for Volda sentrum. 
Arbeidet med å realisere turs   langs Elvadalen er 
mellom anna i gang.
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Elvadalen. Idéillustrasjon frå Utviklingsplanen for Volda 
sentrum, Gehl Architects.

Utsikt frå Rotset. Bebyggelsen i te  staden Volda trekkjer seg stadig lengre oppover  ellsidene. Mange av innbyggjarane har 
god utsikt utover  orden.

Te  stadsanalyse Volda sentrum
Te  stadsanalysen for Volda sentrum vart laga i 
2007. Dokumentet tek for seg ei analyse av staden, 
inkludert mellom anna historisk utvikling, natur og 
landskap og organisering av bebyggelse. Dokumentet 
inneheld også visjonar for vidare utvikling. I 
visjonsdelen er mellom anna kulturminne og 
historiske element, "sentrumskjernen" (Halkjelsgata, 
Røysgata og Snippa), taklandskap, sjøglø  , sjøfronten, 
"byromsutvikling", sentrumsbustadar, forte   ng 
og næringsutvikling i sentrum peika på som vik  ge 
utviklings- og satsingsområde for te  staden. 

Reguleringsplanar
Reguleringsplan for Volda sentrum av arkitekt Einar 
Ridderstrøm vart stadfest i 1987. Delar av planen er 
framleis gjeldande. Andre aktuelle reguleringsplanar 
i de  e dokumentet er mellom anna Elvadalen (1997), 
Nedre Klepp (1982), Rotse  jøra (2001), Røyslid – 
Heltne I og II (1969/72), Røysmarka (1995) og Volda 
sentrum (1965). Reguleringsplanane er  lgjengelege 
på www.kommunekart.com

Kulturminneplanen
Kommunedelplan for kulturminne 2017–2021 er 
under arbeid. Planen skal bidra  l å fremme forståing 
av kva verdi kulturminna har for vår felles historie og 
iden  tet, og vil vere med på å vidareføre kulturarven. 
Planen vil gje innbyggjarane ny kunnskap og 
informasjon om kulturminna i dei ulike bygdelaga, og 
gje kommunen betre grunnlag for å ta vare på desse. 

Kommuneplanen 
Kommuneplanen sin samfunnsdel vart vedteken 
mai 2016, og er førande for denne re  leiaren. Sjå 
meir om samfunnsdelen i kap. 2.1. Kommuneplanen 
sin arealdel er under arbeid. Planen skal mellom 
anna ta s  lling  l fram  dig arealbruk i kommunen. 
Denne re  leiaren vil mellom anna fungere som eit 
grunnlagsdokument for arealdelen.

Fram  dig utvikling
Det er vanskeleg å seie korleis utviklinga vil verte i 
fram  da. Statens vegvesen har planar om ny tunnel 
mellom Rotset og Furene. Dei held også på med 
planar om ny ferjekai og bru over Øyraelva.

Høgskulen i Volda ynskjer å utvikle campusområdet, 
og er i gang med planar om eit ny   mediebygg. Ved 
siden av høgskulen er det også planar om eit ny   
idre  sbygg, symjehall og fl eire store studentbustadar.

Volda sentrum er te  bygd, men det fi nst sam  dig 
større forte   ngs- og transformasjonsområde 
(mellom anna Mega-tomta, Rolls Royce-tomta, 
rundt busstasjonen og langs Elvadalen). Både 
te  stadsanalysen og utviklingsplanen for Volda 
sentrum er tydelege på at bevaring av historiske 
element og særprega bygningsmiljø er vik  ge 
ressursar i arbeidet med å utvikle staden.
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5 VOLDALANDSKAPET

Både historiske fortellingar, menneskeskapte element 
og landskapsformasjonar (og samspelet mellom 
desse) er med på å gi staden særpreg, iden  tet og 
opplevelsesrikdom. Historia  l ein stad er  kny    l 
landskapet, og landskapsformasjonane i Volda har 
ha   stor innverknad på utviklinga av staden. 

Volda var  dleg eit handels- og  ngstad. Det at 
Volda låg ved  orden og var le    lgjengeleg med 
båt var ein forutsetning for denne utviklinga. Her 
var også gode  lhøve for jordbruk og fi ske. Seinare 
hadde Øyraelva ei nøkkelrolle for framveksten 
av industribedri  ar. E  er kvart som bilane vart 
ein vik  gare transpor  orm og andre næringar 
tok over, vart sjøen mindre brukt i det daglege. 
Befolkingsvekst førte  l at sentrumsområdet stadig 
vart utvida. Jordbruksområde har få   nye formål, og 
bustadområda kryp stadig lenger oppover  ellsidene. 

I dag er  orden og  ella vik  ge frilu  s- og 
rekreasjonsområdar for innbyggjarane. I  llegg har 
 orden og landskapet ein vik  g rolle i opplevinga 

av å bu eller å opphalde seg på staden. Te  staden 
er omkransa av grøne områdar. Fjellformasjonane 
omkransar bygda, sjølv om noko av bebyggelsen ved 
Klepp bryt horisontlina se   frå sentrum. 
Mange av bygningane i området vender seg mot 
 orden, og bustadar med  ordutsikt vert  l dømes 

se   på som ein kvalitet i dagens bustadannonsar. 
Volds  orden er eit svært sentralt element i 
landskapsbiletet, og ein har utsyn over  orden frå 
dei fl este stadene i sentrum. Bustadane oppover 
 ellsidene ser sentrumsområdet “ovanfrå” frå 

bustadane sine. De  e gjer at  l dømes takfasadene 
på husa i sentrum er synlege for mange. 

        9 

8
         1   5 
   6                   4 
            2      3 

7

Figur over og tekst under er henta frå 
“Te  stadsanalyse Volda sentrum”, s. 25.

Vikeneset (1)
Vikeneset dannar ei naturleg avgrensing av 
hamneområda mot nord og utgjer sjølve 
innfallsporten frå nord. Sør for neset har ein ei fi nt 
avrunda bukt som strekkjer seg langs sentrum og sør 
 l Andaneset ved foten av Rotse  jellet.

Andaneset (2)
Utgjer avgrensing av hamneområdet mot sør.

Rotsethornet (3)
Ved  lkomst frå  orden er det særleg Rotsethornet 
som markerer seg med si karakteris  ske 
avrunda form. Rotsethornet er elles eit markert 
landskapselement som er synleg frå dei fl este delane 
av te  staden.

Rotevatnet (4)
Rotevatnet er eit markert element og ein vik  g 
landskapskomponent.

Øyraelva, Elvadalen (5)
Sentralt i  orddalen går Øyraelva som ein blå streng 
mellom Rotevatnet og  orden.

Fjorden (6)
Elva og kystlinja høyrer framleis  l dei vik  gaste 
landskapselementa å orientere seg e  er.

Dalsidene i sør (7)
Dalsidene på sørsida er bra  e og skuggefulle på 
grunn av Rotsethornet. Det er ingen busetnad opp 
langs denne  ellsida.

5.1 Karakteristiske element

5.2 Historisk utvikling av 
tilknytinga til landskapet 

Dalsidene i nord (8)
Dalsidene på nordsida av te  staden har ei helling på 
opp mot 20 grader. Dei bygde områda strekk seg opp 
 l om lag 200 m.o.h. Noko av bebyggelsen ved Klepp 

bryt horisontlina se   frå sentrum.

Fjellrekkje (9)
I nord er te  staden avgrensa av ei  ellrekkje.
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Illustrasjonen viser prinsipp for utviklinga i te  staden:
kontakten med sjøen har bli   mindre vik  g, 
te  staden har vokst og bebyggelsen trekker seg 
oppover i terrenget. Illustrasjonar og tekst over er 
henta frå “Te  stadsanalyse Volda sentrum”, s.20–21.

Bebyggelse Ferdselsåre

Figurane under viser den historiske utviklinga 
illustrert ved hjelp av prinsipp og kartutsni  . 

Volda – nærleik  l sjø:

Te  staden vender seg mot  orden, og skogkledde 
åsar ”rammar” inn bebyggelsen. Nærleiken  l sjøen 
var grunnlaget for store deler av ak  viteten.

Volda – kontakten  l sjøen er mindre vik  g:

Volda har gå   frå å vere ein stad som vender seg 
mot sjø og  ord og ak  vitetar kny    l denne,  l ein 
te  stad der sjøen ikkje lenger er ”sentral” for ferdsel 
og sysselsetjing. Bustadområde har e  er kvart klatra 
opp gjennom dei grøne åsane.

Nærleik  l sjø? Bustader i sentrum?

Forretningane langs Sjøgata vender ”ryggen”  l gata 
og  orden. Fjorden var hovudferselseåren  l Volda frå 
gamalt av og  l ut i 1950-åra. I dag er det lite ”fysisk” 
kontakt med sjøen og hovudvegen gjennom senturm 
skjer også av denne kontakten.

Sjøglø   mellom husa gjev te  staden betre kontakt med 
 orden, og er en kvalitet for sentrumsområdet.

Te  stadsanalysen peiker på kontakten  l  orden som 
eit særtrekk og ein stor kvalitet for staden, og meiner 
de  e må vidareutviklast, takast vare på og framhevast 
i fram  da. De  e gjeld mellom anna ved eventuell 
utvikling av havneområdet og torget.

I te  stadsanalysen vart også sjøglø   trukke fram 
som eit vik  g element i sentrumsområdet. Sjøglø  a 
mellom bygningane i sentrumsgatene knyter kontakt 
mellom te  staden og  orden, og er vik  ge for 
opplevinga av te  staden. Desse sjøglø  a er vik  ge å 
ta vare på ved nybygg eller forte   ng. 

Overgangssonane frå bustadområde  l natur- og 
kulturlandskapet er visuelt sårbare for inngrep 
og krev stor merksemd i plansamanheng. 
Te  stadsanalysen peikar på at byggjegrensar må 
setjast slik at nye brot i horisontlina vert unngå  .
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6.1 Halkjelsvika

I Halkjelsvika er det funne reiskap som truleg er frå 
steinalderen, og kyrkjestaden her er fl eire hundre år 
gamal. Halkjelsgata består i dag av eit te   trehusmiljø 
i eit gamalt handels- og sentrumsområde. Dei 
fl este husa i området er bygd på 1800-talet og er 
SEFRAK-registrert. I de  e området fi nn ein nokre 
av dei eldste trehusa i Volda. Området inneheld i 
hovudsak forretningsbygg, bustadar og mindre uthus. 
Halkjelsgata har status som eit kulturmiljø med 
regional verdi i Regional delplan for kulturminne.

6 VERDIFULLE BYGNINGSMILJØ
Det er mange ulike bygningsmiljø i Volda, og mange har sine særeigne kvalitetar. De  e kapi  elet inneheld ikkje ein 
komple   liste over dei verdifulle bygningsmiljøa, men eit utval. Det er lagt vekt på å velje ut bygningsmiljø med 
spesiell verdi.

Halkjelsgata, 1927. Illustrasjonen er henta frå boka “Hilsen 
fra Volda”, s. 197.

Kjenneteikn:
• Trehus og smale gateløp med smale fortau. 

Tydelege gaterom.
• Bygningar i menneskeleg skala. Te   og in  m 

bygningsmasse, mange detaljar.
• Forretningsbygg med store vindauger mot gata og 

bustadar i andre etasje.
• Bygningane vender seg mot gata med inngangar 

og uts  llingsvindauge.
• Liggande kledning.
• Taka er o  e ein vik  g del av bygget. Variasjon 

i tak; saltak, valmtak og halvvalm. Takvinklane 

Kartsisse av området. Sørheimhuset.

varierer, dei har ikkje eins former, men er av 
same material; skifer, og dannar eit heilskapleg 
landskap. Taka er godt synlege frå mange stader i 
Volda.

• Mindre uthus i  lkny  ng  l bustadhusa.
• Mindre grøntområder foran og mellom husa. Små 

grasplener, staudebed, rosebusker.
• I Halkjelsgata står ein gamal trafostasjon.

Røysgata.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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Retningsliner og ru  nar for utvikling
• Føresegner i Ridderstrømplanen bør vidareførast.
• Ein bør vurdere å ny  e omsynssone eller 

bestemmelsessone i kommuneplanen sin arealdel. 
• Føresegnene bør presisere at ved forte   ng eller 

ny bebyggelse skal denne underordne seg det 
eldre trehusmiljøet i volum, materialbruk og og 
formspråk. Nye byggverk bør verke  l å styrkje 
gaterom og plassdanningar i sentrumsområda. 
Hovudtrekk i bygningsvolum, bygningsbreidder og 
-høgder mot gata bør vidareførast. Orienteringa av 
nye bygningar bør følgje eit etablert mønster. 

• Det bør spesifi serast i føresegnene at det skal vere 
forretning eller andre publikumsre  a funksjonar på 

Planstatus
Reguleringsplan for Volda sentrum av Ridderstrøm frå 
1987 er framleis gjeldande for nokre områder. Delar 
av området i Halkjelsvika er i denne planen markert 
som spesialområde: “område med bygningar og miljø 
som på grunn av historisk, an  kvarisk eller annan 
kulturell eller miljømessig verdi skal vernast”.

I punkt 33 i planen står det at “Formålet med 
regulering  l spesialområde er å verne det 
særprega gate- og bygningsmiljøet som ein heilskap. 
Eksisterande gater, plasser, byggegrenser og uterom 
skal som hovudregel førast vidare i noverande form. 
Bygningar, særprega vegetasjon, utomhusanlegg, 
gjerder, trapper og lignande som utgjer delar av 
ein heilskap bør takast omsyn  l ved nyanlegg eller 
ombygging gjennom planlegginga av utomhusarealet 
på førehand.”

Også i reguleringsplan for Moritzmarka (planid 
2000003) er deler av området markert som 
spesialområde.

Plassen foran Sørheimhuset.

gateplan i Snippa og Halkjelsgata. 
• Nye forte   ngs- eller utviklingsprosjekt bør også ha 

publikumsre  a funksjonar på gateplan.
• Føresegner bør presisere at ein ynskjer å ta i vare 

uthus og sjøglø   i området.
• Alle  ltak bør vere søknadsplik  ge;  lbygg, påbygg, 

verandaer og fasadeenringar.
• Den nye arealplanen bør ha generelle føresegner 

om skifertak i bestemte områder, de  e området 
inkludert. Utski  ing av tak bør vere søknadsplik  g. 

• Planar om endra bruk av einskilde bygg,  lbygg, 
påbygg, ombygging eller utvendig reparasjonar og 
oppussing skal leggjast fram for kulturavdelinga 
i Fylkeskommunen før kommunen handsamar 
planane.

U  ordringar og moglegheiter
Forretningsbygningane i Halkjelsvika kan vere 
u  ordrande for næringsdrivande som gjerne har 
behov for meir funksjonelle og moderne lokale. 
Bygningane er o  e små (lite forretningsareal) og 
held ikkje krav  l dagens standard når det gjeld  l 
dømes universell u  orming. Sam  dig representerar 
bygningsmiljøet i Halkjelsvika noko unikt for Volda, 
og er ein del av Volda sin iden  tet. Miljøet her skil 
seg frå andre bygningsmiljø i sentrum og har andre 
kvalitetar. For å  lpasse seg u  ordringar kny    l 
arealbehov, er det fl eire døme på forretningar i 
området som har slå   saman fyrste etasje i fl eire 
bygningar. 

For å halde ak  viteten i området oppe er det vik  g 
at ein held fram med forretningar og publikumsre  a 
funksjonar på gateplan (ikkje bustadar på gateplan). 
Det er også rom for noko forte   ng i området. Nye 
bygningar må  lpasse seg eksisterande bygningsmiljø.

Halkjelsgata.
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6.2 Hauane

Bustadane på Hauane er blant dei eldste i Volda. Dei 
fl este husa i området er bygd i perioden 1880–1930, 
og området fortel ei historie om framveksten av 
Volda som skulestad og te  stad. Området inneheldt 
i hovudsak bustadhus, men også nokre forretningar, 
 l dømes langs Seljabakken. Den fyrste gata i Volda 

med bustadhus te  -i-te   på begge sider var truleg 
Smithsgata (eller “Tausakjerringsgata”). Mange av 
dei som fl y  a hit hadde bakgrunn frå gardsdri  , og 
husdyrhald i mindre skala var vanleg. Dei fl este husa 
vart bygd med uthus, og høner, sauer, griser og hestar 
var blant bebuarane i området. I dei små hagane fi nn 
ein også gamle fruk  re og bærbuskar. 

Kjenneteikn:
• Trehus og smale gateløp.
• Terreng  lpassing og variasjon.
• Te   bygningsmasse, mange detaljar.
• Grønt mellom husa. Kompakte, in  me og frodige 

hagar med prydbeplan  ng, tuntre, fruk  re, 
bærbuskar og mindre plenfl ekkar. Ein god del 
eldre beplan  ng. Mykje du   i blomstrings  da.

• Bustadar med ein og to etasjar. Nokre hus også 
med kjellar.

• Liggande kledning.
• Taka er o  e ein vik  g del av bygget. Saltak med 

skifer både på hus og uthus.
• Grindbygde uthus.

Kartsisse av området. Smithsgata eller "Tausakjeringsgata".

I dag framstår området som eit sjarmerande og 
a  rak  vt småhusområde, med kort avstand  l mange 
sentrumsfunksjonar. Mange har vore fl inke  l å ta 
vare på husa sine, og området inneheld mange fysiske 
og synlege element som fortel Volda si historie. 
Området framstår ikkje som heilt auten  sk, da det 
har vore gjort ombyggingar og moderniseringar  l 
ulike  der. Dei fl este bygningane er i seg sjølv ikkje 
verneverdige, men som ein del av eit heilskapleg 
bygningsmiljø har enkelthusa stor verdi. 

“Tausakjeringsgata”, ca. 1910. Foto: Steinkopf Wold. 
Illustrasjonen er henta frå boka “Hilsen fra Volda”, s. 63.

Skifertak på skifertak.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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Retningsliner og ru  nar for utvikling
• Ein bør vurdere å ny  e omsynssone eller 

bestemmelsessone i kommuneplanen sin 
arealdel. Formålet med sona bør vere å ta i 
vare det særprega bygningsmiljøet som ein 
heilskap. Ein ynskjer i de  e området å ta i vare 
eksisterande bygningsmasse, og det skal ikkje 
vere  llate å rive hovudbygning eller uthus. 

• Føresegner bør presisere at ved forte   ng eller 
ny bebyggelse skal denne underordne seg det 
eldre trehusmiljøet i volum, materialbruk og 
og formspråk. Hovudtrekk i bygningsvolum, 
bygningsbreidder og -høgder bør vidareførast. 

• Den nye arealplanen bør ha generelle føresegner 
om skifertak i bestemte områder, de  e området 
inkludert. Utski  ing av tak bør vere søknadsplik  g 

Døme på hus med valmtak.To uthus te   i te  .

Planstatus
Ein stor del av husa og uthusa i området er SEFRAK-
registrert. Området er regulert  l bustadområde i 
Kommunedelplan for Volda sentrum. I de  e området 
er det krav om godkjent detaljregulering for arbeid 
som krev byggeløyve, oppføring av meldeplik  ge 
bygg og andre varige konstruksjonar og anlegg, og 
frådeling  l slike føremål.

U  ordringar og moglegheiter
Te   bygningsmasse og smale gateløp gjer at 
området har risiko for brannspreidning. Renovasjon, 
vintervedlikehald og parkeringsmoglegheiter er 
u  ordringar kny    l smale gateløp i området. 

Eldre trehus treng jamleg oppgradering og 
vedlikehald, og det er i stor grad opp  l huseigarar å 
ta vare på husa sine. Ein fi nn både kjellarar i dårleg 

stand og andre tekniske u  ordringar i området. Det er 
i stor grad takka vere bebuarar og eigarar i området at 
bygningsmiljøet fremstår med den kvaliteten det har 
i dag.

Gatemiljøa og bygningane i området fortel historia 
om korleis det var å bu i Volda rundt 1900. Området 
er unikt i Volda, og har kvalitetar ein ikkje fi nn andre 
stader. De  e er eit område der ein ynskjer å ta vare 
på mest mogleg av eksisterande bygningsmiljø. 

Hauane ligg sentrumsnært og er eit a  rak  vt 
bustadområde. Ein opplever både ak  vitet, 
utvikling og ynskjer om forte   ng i området. Grunna 
problems  llingar som brannspreidning, renovasjon, 
parkering og forte   ng er de  e eit område med 
behov for ein områderegulering der ein kan sjå på 
desse problems  llingane samla.

Typiske fargar på sveitserhus.

• Alle  ltak bør vere søknadsplik  ge;  lbygg, 
påbygg, verandaer og fasadeenringar. 

• Planar om endra bruk av einskilde bygg,  lbygg, 
påbygg, ombygging eller utvendig reparasjonar og 
oppussing skal leggjast fram for kulturavdelinga 
i Fylkeskommunen før kommunen handsamar 
planane.

• Fylkeskommunen ynskjer å undersøke om 
enkelthus i området bør vernast.

• Området har behov for regulering. Det bør vere 
krav om områderegulering for å sjå området 
i ein heilskap. Da de  e er eit sentrumsnært 
område med moglegheit og ynskje om forte   ng 
bør områdereguleringa prioriterast i neste 
planstrategi.
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6.3 Elvadalen

Elvadalen er namnet på området langs Øyraelva, som 
går frå Rotevatnet og renn ut i Volds  orden. Tidlegare 
låg det verksemder og hus te   i te   langs elva, og 
samfunnet rundt var tu  a på utny   ng av energi 
frå rennande vatn. Særleg frå midten av 1850-talet 
og fram  l andre verdskrig var det stor ak  vitet i 
området. Elva var energikjelde for dri   av mellom 
anna kvernar, sagbruk, elektrisitetsverk og anna 
næringsverksemder. No er det berre spor e  er nokre 
av elementa frå denne  da, men desse spora fortel 
om ei vik  g periode i framveksten av te  staden.

Elvadalen er eit grøntområde midt i sentrum. I dag 
går det ein turs   langs elva, og området er eit vik  g 
rekreasjons- og frilu  sområde. Volda jeger- og 
sportsfi skarlag er  l dømes ak  ve langs (og i) elva. 

Kvernhus
Dei fl este gardane i Volda hadde kvernhus langs elva. 
I kvernhusa var det mest ak  vitet om hausten da 
bøndene malte kornet si  . Havre var den vanlegaste 
kornsorten. Framleis kan ein sjå fl eire av kvernhusa 
langs elva.

Mylnefallet
I 1935 vart det bygd sagbruk og elektrisitetsverk i 
området ved Mylnefallet. Produksjon av elektrisk 
straum ga ikkje berre lys i heimane, det kunne 
også drive store motorar som vart kny    l sagbruk. 
Sagbruka kunne drivast direkte frå turbinen i 

kra  verket, utan å gå vegen om straumproduksjon. 
Elva vart også ny  a som transportveg for tømmeret. 
Sogelaget i Volda har restaurert bygningane ved 
Mylnefallet.

Støyperiet
Støyperiet i Volda starta opp dri  a i 1904, og 
var da den fyrste i si   slag mellom Bergen og 
Trondheim. På støyperiet lagde dei mellom anna 
jernomnar, komfyrar, vaff eljern og gorojern. E  er 
krigen produserte dei maskindelar  l båtmotorar. 
Verksemda held fram  l 1967, og i dag er det 
entrepenørverksemd i bygningane.

Mylnefallet. Støyperiet. Kvernhus.

Området ny  ast som 
gjennomfartsåre 
både for skuleborn 
og andre. Ved nokre 
av inngangane er 
det se   opp kart og 
informasjonsskilt. Langs 
s  en,  l dømes ved 
Mylnefallet og nokre 
av kvernhusa, er det 
se   opp skilt der ein 
kan lese om historia 
 l området. Turs  en 

er med på å gjere dei 
historiske elementa 
langs Elvadalen le  are 
 lgjengeleg.

Kartsisse av området. 

Volds  orden N

Rotevatnet

Støyperiet

Bjørdal
trevare-
fabrikk
Humberset

Øyraelva
Elvadalen

Mylnefallet

Holmen

NNNNNN
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kvalitet om gamle grunnmurar eller andre spor er 
synlege i terrenget, og ikkje vert nedgreve.

I Utviklingsplanen for Volda sentrum var det foreslå   
å forlenge turs  en i Elvadalen ned  l brua ved Bjørdal  
trevarefabrikk. Denne turs  en er nå ferdig prosjektert 
og vil når den kjem på plass truleg gjere området 
enda meir  lgjengeleg for folk.

Grøntområdet langs Elvadalen er eit pressområde, og 
det er le   for at grunneigarar og andre "et" bit for bit 
av området. Ved å studere bådre reguleringsplanar og 
ortofoto kan ein sjå at grøntområdet langs Elvadalen 
stadig mister areal. 

Fleire av dei gamle industribygga langs elva har mista 
sin opprinnelege funksjon, og det er mogleg å sjå 
for seg ein transformansjonsprosess i området. Ved 
å ny  e gamle bygningar  l nye føremål kan ein få  l 
særeiga og unike kvalitetar.

B. O. Humberset Mekaniske Verkstad
B. O. Humberset Mek. Verkstad fl y  a  l Volda i 1913. 
I smia og verkstadet produserte dei mellom anna hjul, 
kjerrer, sledar, vogner, gardsreiskap, verkty, bussar 
og lastebilar. I  llegg vart det u  ørt smedarbeid, og 
nokre av lysekronene i Volda kyrkje er  l dømes laga 
der. E  er kvart vart reparasjon av bilar det vik  gaste 
arbeidet, og Humberset Bil eksisterar framleis. 

U  ordringar og moglegheiter
Sogelaget i Volda har lagt ned mykje  d og ressursar i 
området. Volda kommune er avhenging av at lag- og 
organisasjonar, grunneigarar, næringsliv, frivillige 
og eldsjeler arbeidar saman for å ta vare på vik  ge 
historiske element i bygda. Både bygningar og 
frilu  sområdet treng jamleg vedlikehald og  lsyn. 
Kommunen har ansvar for turs  en og grøntområdet. 

Det er døme på kvernhus som ikkje lenger er synlege 
i området. Sjølv om grunneigarar ikkje har moglegheit 
 l å halde dei gamle kvernhusa ved like, er det ein 

Planstatus 
I reguleringsplan for Øyra er området rundt 
Humberset bil regulert  l industri. Den gamle 
verkstadbygninga (oransje bygg på biletet over) er 
SEFRAK-registrert. Det er også uthuset i forkant. 

I reguleringsplan for Elvadalen er området ved gamle 
Bjørdal trevarefabrikk regulert  l industri/service.

I kommunedelplan for Volda sentrum er området 
rundt støyperiet regulert  l bustader og friområde. 
To av bygningane ved Møre støyperi er SEFRAK-
registrert.

Bjørdal trevarefabrikk.B. O. Humberset Mekaniske verkstad.

Området ved Mylnefallet og store deler av Elvadalen 
er regulert  l friområde.

Retningsliner og ru  nar for utvikling
• Ein bør vurdere å ny  e omsynssone eller 

bestemmelsessone i kommuneplanen sin 
arealdel.

• Ein ynskjer i de  e området å ta i vare 
eksisterande bygningsmasse, og det skal ikkje 
vere  llate å rive eller  erne bygningar.
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I Naustvegen i Volda, med industribygg på begge sider 
og heilt nede i sjøkanten ligg tre bustadhus og fl eire 
naust. Det er også spor e  er vårar ned i sjøen. Husa 
ligg te   inn  l kvarandre, og er små og kompakte. 
Alle husa er SEFRAK-registrert, og dei fl este er frå 
1800-talet. På 1800-talet var Naustvegen ein av 
hovudvegane i Volda, og bustadane her var sentralt 
plassert i nær  lkny  ng  l mellom anna Garvarbuda 
og Skrivargarden. 

Husa er opphaveleg arbeidarbustadar. Nausta fortel 
ei historie om da fi skartradisjonen sto sterkt i bygda. 
Husa vender seg mot sjøen og har sterkt  lkny  ng 
og samspel med sjøen. Bygningsmiljøet skil seg ut 
frå anna bygningsmiljø og ein fi nn ikkje liknande 
bygningsmiljø i Volda sentrum. 

6.4 Rotsetfj øra

Kjenneteikn:
• Små trehus te   inn  l kvarandre. Kompakt og 

in  mt område.
• Lite struktur. Variasjon.
• Husa vender seg mot sjøen, men har likevel ulike 

retningar/vinklar.
• Saltak, men ulike takvinklar. 
• To etasjar.
• Hovudhus med naust eller sjøbud.
• Husa er sa   inn i terrenget (ikkje omvendt).
• Fargerikt område. Ulike fargar på bustadhusa, 

raude naust, turkis sjøbud.

Kartsisse av området. Naustvegen. Gamle arbeidarbustadar imed nær  lkny   ng  l  orden.

• Liggande kledning på hovudhus. Blanding på 
nausta.

• Siv og strandplantar. "Natur" mellom husa.
• Bølgeskvulp og saltvatn. Særeiga miljø. Lydar og 

luktar skil seg vesentleg ut frå lydar og luktar i 
anna bustadområde i Volda. Her kjem ein te   på 
naturen.

NNNNNNNNNNNNNNNN
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Retningsliner og ru  nar for utvikling
• Ein bør vurdere å ny  e omsynssone eller 

bestemmelsessone i kommuneplanen sin 
arealdel.

• Formålet med sona bør vere å ta i vare det 
særprega bygningsmiljøet som ein heilskap. 
Ein ynskjer i de  e området å oppre  halde og 
forsterke særtrekk ved området. Eksisterande 
bygningsmasse skal vidareførast eller førast 
 lbake  l opphaveleg stand, og det skal ikkje 

vere  llate å rive eksisterande bygningar innanfor 
området. 

Naust i strandkanten.

Planstatus
Området inngår i reguleringsplan for Rotse  jøra I1 og 
Sp 1-6 (Planident 2001009), og er regulert  l industri.

Bustadane nord for området (mellom Ristevegen og 
Naustvegen) er regulert  l spesialområde; bevaring av 
bygningsmiljø. 

U  ordringar og moglegheiter
Industriområda på begge sider av bustadhusa er 
potensielle transformasjons- og utviklingsområde, 
og dei tre bustadhusa ligg på den måten midt i eit 
potensielt utbyggingsområde. Særmerkte kvalitetar 
ved dei tre bustadhusa gjer at ein likevel ynskjer å 
ta vare på desse, sjølv om områda på begge sidar 
transformerast. I fram  dige utviklingsprosjekt skal ein 
planlegge for at sjølina vert  lgjengeleg for alle.

• I fram  dige utviklingsprosjekt ynskjer ein å gjere 
sjølina  lgjengeleg for alle.

• Planar om endra bruk av einskilde bygg,  lbygg, 
påbygg, ombygging eller utvendig reparasjonar og 
oppussing skal leggjast fram for kulturavdelinga 
i Fylkeskommunen før kommunen handsamar 
planane.

Utsni   reguleringsplan for området. Området er markert 
med oransje. Eksisterande spesialområde er markert med 
gult.

Naustvegen

Ristevegen

Nyoppussa sjøbud. Bølgeskvulp og  øresteinar.
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6.5 Sveitserrekkja
Sveitsers  len er ein trehuss  l inspirert av 
bondebustadar i Sveits. S  len vart populær i Noreg 
frå 1840-åra, og passa godt i eit land med god  lgang 
på trevirke. S  len var fl eksibel utan for mange 
arkitektoniske reglar, og huseigar og byggmeister 
kunne saman fi nne fram  l formar og prak  ske 
løysingar. 

Bustadar i sveitsers  l var o  e romslegare enn 
 dlegare, og skulle vere “sunnare” med meir lys og 

lu  . Det vart vanleg med bra  are takvinklar og større 
høgd inne i romma. Husa fekk større glassfl ater, 
o  e delt opp av ein kross. Husa vart også o  e bygd 
på høge kjellarmurar, og kjellarane kunne dermed 
ny  ast på ein heilt anna måte enn dei  dlegare lave 
“krypkjellarane”. Dekora  ve bogar og utskjeringar 
er også eit kjenneteikn. Husa hadde o  e tre fargar 
sa   saman for å framheve konstruksjonsdetaljar og 
vindusomramming. Sveitserhusa var gjerne malt 
i lys oker, kvi   eller andre lyse fargar. Detaljar og 
utskjeringar hadde mørke fargar, brune, grå eller 

grøne. Nokre av husa fekk veranda, som var heilt ny   
i norsk byggeskikk.

I Gamlevegen i Volda ligg fi re hus i Sveitsers  l på 
rekkje og rad. Husa er bygd rundt 1910, og eigarane 
har teke godt vare på den gamle s  len. Alle fi re husa 
har bra  e takvinklar. Verandaene er innebygde, noko 
som o  e var vanleg langs kysten. Husa har også høge 
kjellarmurar. Lik høgde og volum på bygningane, 
avstanden mellom dei, skifertaka, vindauge med 
krossinndeling, utskjeringar og takvinklar er element 
som gjer at desse fi re husa på mange måtar "heng 
saman"; dei framhevar kvarandre og utgjer eit samla 
bygningsmiljø. 

Husa ligg i eit villastrok med gangavstand frå sentrum 
og med utsikt ut over Volda  orden. Tomtene er 
store og hagane framfor huset utgjer ein vik  g del 
av miljøet. Området framstår som grønt, frodig 
og velstelt. Hagane ligg i ein jamn helling opp frå 
vegen, og "ly  ar" opp husa. Hagane er godt synlege 
frå vegen og inneheld mellom anna gamle fruk  re, 
buskar og solitære staudar. 

Kjenneteikn:
• Høge kjellarmurar.
• Utskjeringar i møne og dekora  vt listverk.
• Eigne fargar på listverket.
• Krysspostvindauge (delt opp i kross).
• Stor takhøgd på etasjane. To etasjar.
• Symmetriske fasadar. Ark midt på føre.
• Saltak med skifer. Taket s  kk langt fram over 

y  erveggane.

Over: “Sveitserrekkja” i emning, truleg 1910/11. Fotograf ukjend. Illustrasjonen er henta frå Voldaminne 
2016 s. 18. Under: Sveitserrekkja frå same retning i dag.

Kartsisse av området. 

• Innebygde glasverandaer.
• Store plenar foran husa. Gamle fruk  re, buskar 

og solitære staudar. Framstår som eit grønt, 
frodig og lu  ig område.

NNNNNNNNNNNNNNN
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Retningsliner og ru  nar for utvikling
• Ein bør vurdere å ny  e omsynssone eller 

bestemmelsessone i kommuneplanen sin 
arealdel. Formålet med sona bør vere å ta i 
vare det særprega bygningsmiljøet som ein 
heilskap. Ein ynskjer i de  e området å ta i vare 
eksisterande bygningsmasse, og det skal ikkje 
vere  llate å rive hovudbygning eller uthus. 

• Det er ikkje aktuelt med forte   ng i området.
• Den nye arealplanen bør ha generelle føresegner 

Dei store, grøne hagane foran huset er ein vik  g del av bygningsmiljøet.

Planstatus
Området inngår i reguleringsplan for Nedre Klepp 
frå 1982 (planident: 1982004), og er regulert  l 
fri  ståande bustader. 

Der står det følgjande i § 4 om materialbruk og 
fargebruk: “For bygningar i same område kan 
bygningsrådet kreve lik materialbruk og taktekking. 
Det skal arbeidsast for harmonisk material- og 
fargebruk på bygningar i området.”

I § 5 om grøntanlegg, vegetasjon og frisikt står det 
at "Forhagar og grøntanlegg skal opparbeidast på 
ein  ltalande måte.(...) Eksisterande vegetasjon bør 
bevarast så langt råd er."

Dei fi re hovudbygningane med  lhøyrande uthus er 
SEFRAK-registrert.

U  ordringar og moglegheiter
I sentrumsnære områder er det i mange  lfelle 
ynskjeleg med forte   ng. For dei fi re husa i 
Gamlevegen er dei store hagane foran husa ein vik  g 
del av bygningsmiljøet, og det er difor vik  g at ikkje 
desse hagane vert bebygd.

om skifertak i bestemte områder, de  e 
området inkludert. Utski  ing av tak bør vere 
søknadsplik  g. 

• Alle  ltak bør vere søknadsplik  ge;  lbygg, 
påbygg, verandaar og fasadeendringar. 

• Planar om endra bruk av einskilde bygg,  lbygg, 
påbygg, ombygging eller utvendig reparasjonar og 
oppussing skal leggjast fram for kulturavdelinga 
i Fylkeskommunen før kommunen handsamar 
planane.
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6.6 Vevendelvegen, Storgata og 
Porsemyrvegen

Funksjonalismen er ein s  lretning som oppsto i 
Europa rundt 1920-talet, og er prega av eit forenkla 
formspråk med store fl atar, re  e liner og geometriske 
formar. Husa vart gjerne bygd i mur, hadde fl ate 
tak og store vindauge. Dei hadde som regel knapp 
detaljering og lite eller ingen dekor, men form- og 
fargevariasjonane var mange. Arkitekturen var ein 
reaksjon på dårlege bu  lhøve i store, industrialiserte 
byar, og tankar om “lys, lu   og hygiene” låg  l grunn 
for den nye u  rykksforma. E  er krigen var det 
husnød i Noreg, og Den Norske Stats Husbank vart 
oppre  a i 1946. Husbanken gav lån  l oppføring av 
nye bustadar, men se  e krav  l kvalitet og standard. 
På denne  da fekk stram funksjonalisme gjennomslag 
i stor skala i Noreg. 

Utbygginga i Vevendelvegen og Storgata starta så 
vidt før krigen, og dei eldste husa er frå 1938–39. 
Under krigen sto det s  lle på byggefronten, men 
kort  d e  er krigen starta bygginga igjen, og dei 
fl este husa i området er bygd i perioden 1946–53. 
Husa har tydelege funksjonalis  ske trekk, men 
murbygg og fl ate tak fungerte ikkje så godt på 
landsbygda. Funkishusa her er  lpassa lokale  lhøve 
og er bygd i tremateriale og med saltak. Minst 15 
av husteikningane er signert av arkitekt Johs. Nes. 
Statens distriktsarkitekt for Romsdal, Sunnmøre og 
Sunndalen har teikna i underkant av   hus i området. 

Dei enkelte bygningane har ikkje så stor verdi kvar for 
seg, men saman skapar desse bygningane eit spesielt 
gatemiljø, og fortel ei historie om bustadbygging (og 
samfunnsbygging) i Volda e  er krigen.

Kjenneteikn:
• Strukturert bustadområde med  lnærma like 

bygningar på rekke langs ein hovudveg. Lik 
avstand mellom husa. 

• Repe  sjon og gjentaking.
• Bygningar plassert midt på tomtene, med hagar 

både framfor og bak husa. Framstår som eit grønt 
bustadområde. Hagane består o  e av mindre 
plenfl ekkar, buskar og nokre mindre tre/fruk  re.

• Funkishus med to etasjar. Kubiske og enkle 
geometriske formar. Nokre stadar også murt/
støypt sokkeletasje. Murelementene er kvite.

• Trehus med mange ulike fargar representert; 

Kartsisse av området. Hus på rekke og rad oppover Storgata.

her fi nn ein både gule, raude, blå, kvite og grøne 
hus. Husa har som regel ei eige farge på listene. 
Fargevariasjonen er eit særtrekk ved området, og 
gjer gata fargerik og "levande".  

• Liggande panel. Enkelt listverk. Ingen fasadedekor.
• Hovudsakeleg saltak med skifer.
• Vindaugeband og store glassfl ater utan sprosser. 

Vindauga kan vere plassert heilt ut i hushjørna.
• Enkle, gla  e eller geometrisk inndelte dørar med 

lite eller ingen dekor
• Boge nedst på vindski. Vindskiene er o  e 

synleggjort med eiga farge.
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Retningsliner og ru  nar for utvikling
• Ein bør vurdere å ny  e omsynssone eller 

bestemmelsessone i kommuneplanen sin 
arealdel. Formålet med sona bør vere å ta i 
vare det særprega bygningsmiljøet som ein 
heilskap. Ein ynskjer i de  e området å ta i vare 
eksisterande bygningsmasse, og det skal ikkje 
vere  llate å rive hovudbygning eller uthus. 

• Tilbygg, påbygg og nye bygningar kan  llatast, 
førese   at  ltaket ste  er opp om målse   nga 
om å bevare eit heilskapeleg og harmonisk 
bygningsmiljø. Størrelse, høyde, proporsjonar, 
form og materialbruk skal underordne seg 
resten av bebyggelsen. Alle  ltak bør vere 

Vindauge i hushjørna.

Planstatus
Området inngår i reguleringsplan for Volda sentrum 
65 frå 1965 (planident: 1965001), og er regulert  l 
fri  ståande bustader. 

Utdrag frå føresegnene:
§7: Våningshusa skal vere villamessig og kan 
byggjast inn  l 2 fulle høgder. Uthus, garasjer eller 
fl øybygningar i 1 høgd.

§16: Forhagar, mellomrom mellom fri  ståande 
blokker, gardsrom med vidare, må få ei vakker og 
 ltalande u  orming. (...) Forhagar og grøntareal kan 

berre innhegnast e  er samtykke frå bygningsrådet. På 
same vis er det med delegjerder i tomtegrensa. 

§ 18.1 Bygningane skal ha sadeltak, valmtak eller der 
planen viser det fl a   tak. Takvinkelen må ikkje vera 
større enn 35 grader. (...) Ein  llet ikkje nedskjæring 
eller glass i takfl ata unnatake taklukar.

Fargepalle   funksjonalismen
Funkishus var o  e fargerike; tomatraud, blekgul, 
skarp blå, eplegrøn, kopperfarge eller sitrongul. 
"Skjørt og bluse"- husa er typiske for perioden; fyrste 
etasje i kvitmalt mur og resten av huset i ein klar 
grøn, gul eller raud farge. Palle  en under viser typiske 
fargar og er henta frå ne  sida  l Bygg og bevar:

4010-G10Y 2040-B S 3050-R80B S 1060-Y10R

1502-Y 8005-G50Y 5040-Y80R
4050-Y20R

S 1060-Y10R
S 2005-G50Y

Boge nedst på vindski. Fargevariasjonen er ein kvalitet i området

søknadsplik  ge;  lbygg, påbygg, verandaer og 
fasadeendringar. 

• Det bør ikkje  llatast verandaar i andre etasje.
• Gaterommet må takast i vare. Gateløpet og 

gjentaking er ein vik  g del av u  rykket, og det er 
uheldig om det vert “hull” i husrekkjene. Dersom 
ein bygning  llatast reve og ersta  a av eit ny   
bygg, må det plasserast der det gamle sto. 

• Den nye arealplanen bør ha generelle føresegner 
om skifertak i bestemte områder, de  e 
området inkludert. Utski  ing av tak bør vere 
søknadsplik  g.

• Det er aktuelt å setje opp ei informasjonstavle i 
 lkny   ng  l ein benk i området.
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Typehusa eller kataloghusa kom for alvor  dleg på 
1960-talet. Planlegging og produksjon av bustadhus 
vart i større grad eit industriprodukt. Prefabrikasjon 
av hus var vanleg, og same hustypar vert bygd over 
store delar av landet. Husbanken var ein vanleg 
fi nansieringskjelde. Dei se  e også krav  l både 
eksteriør og interiør. 

Brenslene, Granlida og Furebakken er tre gater i eit 
større bustadområde. Desse tre gatene (med hus på 
kvar side av gateløpa) er plukka ut då dei er av dei 
fyrste husa som vart bygd i området, og fordi ein her 
framleis kan sjå typiske trekk frå s  lperioden. 

Sjølv om nokre av husa her er bygd på eller forandra 
representerer framleis området husbankfi nansiert 
bustadbygging på 70-talet. Dei enkelte husa i området 
har ikkje spesielt stor verdi i seg sjølv, men gatene har 
ein tydeleg eigenart, og skil seg frå bustadområde frå 
andre  dsepokar. Mange av husa er kataloghus frå 
ulike ferdighusprodusentar. Ferdighusprodusenten 

6.7 Brenslene, Granlida og 
Furebakken

Kjenneteikn:
• Einebustadar med ein etasje og med murt/støypt 

sokkeletasje.
• Saltak. Flat takvinkel (ned  l 22–27 grader).
• Heile fl ater i vindauga, utan sprosser. Vindauga 

har ulik størrelsar, men skapar  l saman lange 
band, eller syner ein annan form for rytmisk 
plassering.

Kartsisse av området. Mørke naturfargar på hus.

Nøkkelhus har teikna om lag   av husa i området, og 
fem av dei er av typen "401 AM". Ein fi nn også fi re 
utgåver av ferdighuset "Joker" frå Bo Bygg. Selbu, 
Stranda Bruk, Systemhus Bodø, og G. Block Watne er 
andre ferdighusprodusentar som går igjen i området. 

Brenslene, Granlida og Furebakken er tre gater med 
tydeleg struktur, orden og repeterande element. Husa 
ligg i same vinkel og avstand frå veg. Avkjørslar kjem 
med om lag same avstand mellom. Husa ligg i bra   
terreng, og mange av husa tek opp ein etasje. Murane 
er låge og tomtene bra  e. Mange av husa har 
staude- eller buskbed i skråningane framfor huset, og 
området opplevast grønt, frodig og variert. 

Bygningane er rektangulære, har o  e stripemo  v og 
gjerne ein blanding av ståande og liggjande kledning. 
Vindauga har ulike størrelsar, men skapar  l saman 
lange band, eller syner ein annan form for rytmisk 
plassering. 70-talet vert gjerne kalla "den brune 
perioden", og husa skulle gjerne sjå ut som om dei 
var tjæra. Husa i de  e området vart beisa i mørke 
nyansar av brunt, grå   eller andre mørke naturfargar. 

• Låge murar, bra  e tomter. Staude- og buskbed 
framfor husa, mindre plenfl ekkar.

• Blanding ståande og liggjande kledning.
• Naturinspirerte fargar, o  e mørke fargetonar. 

Ulike brunfargar.
• Verandaer med liggjande rekkverk.
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Planstatus
Området inngår i reguleringsplan for Røyslid – Heltne 
I og II. (planident: 1969001 og 1973002), og er 
regulert  l einebustader. 

Utdrag frå føresegnene:
"§4: Bygningsrådet skal ved handsaming av 
byggjemeldingar ha for auga at husa får ei god 
u  orming med høveleg materialbruk, og at dei 
harmoniserar med bygningar og terreng omkring.
(...)
Der det naturlege terrenget e  er planeringa gjer det 
naudsynt med stø  emur mot gate eller grannetomt, 
kan bygningsrådet gje påbud om at planeringshøgder 
skal gjerast lågare eller lø  ast, eller at det vert ny  a 
skråningar som gjer at høgda på stø  emurane vert 
mindre."

Gateløpet med repeterande element er ein vik  g del av u  rykket.

Gaterommet må takast i vare
Gateløpet og gjentaking er ein vik  g del av u  rykket, 
og det er uheldig om det vert “hull” i husrekkjene. 
Dersom ein bygning  llatast reve og ersta  a av eit 
ny   bygg, må det plasserast der det gamle sto.

Kataloghus frå Gunnar Block Watne, 1976.

Retningsliner og ru  nar for utvikling
• Ein bør vurdere å ny  e omsynssone eller 

bestemmelsessone i kommuneplanen sin 
arealdel. Formålet med omsynssona bør vere å 
ta i vare det særprega bygningsmiljøet som ein 
heilskap. 

• Tilbygg, påbygg og nye bygningar kan  llatast, 
førese   at  ltaket ste  er opp om målse   nga 
om å bevare eit heilskapeleg og harmonisk 

bygningsmiljø. Størrelse, høyde, proporsjonar, 
form og materialbruk skal underordne seg 
resten av bebyggelsen. Alle  ltak bør vere 
søknadsplik  ge;  lbygg, påbygg, verandaer og 
fasadeendringar. 

• Gaterommet må takast i vare.
• Det er aktuelt å setje opp ei informasjonstavle i 

 lkny   ng  l ein benk i området.

Området opplevast grønt.
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Volda har ein lang historie som undervisnings- 
og skulestad, og ein heil del bygningar 
i sentrumsområdet er kny    l ulike 
undervisningsins  tusjonar. Ein stor del av bygningane 
ligg langs ei line frå Engeset, langs Engesetvegen, 
Kårstadvegen og vidare  l Vikebygdvegen. Bygningane 
er frå forskjellige  dsepokar, dei har ha   ulike 
funksjonar og forskjellig standard. Dei fl este er i bruk 
 l undervisningsføremål i dag, andre ikkje. Nokre har 

stor verdi, andre har mindre verdi. Til saman fortel 
denne bygningsmassen og de  e området historia 
om skulestaden Volda. På desse sidene vert nokre av 
skulebygga kort presentert.

6.8 Skuleløypa

Kaarstadbygget
Kaarstadbygget vart oppført i 1922, og er det eldste 
skulebygget som framleis høyrer  l på Campus. Dei 
fyrste 40 åra dreiv lærarskulen eit eiga småbruk, og 
for læraskuleelevane var arbeid på småbruket ein 
naturleg del av skule  da. Seinare vart det opparbeidd 
ein hage framfor bygget, og hagebruk var også eit 
element i undervisninga. Med sin karakteris  ske 
gulfarge er Kaarstadbygget eit signalbygg og eit 
synleg landemerke i bygda. Bygninga er også 
eit kjennemerke for lærarutdanninga i Volda. 
Kaarstadbygget er verna i verneklasse 2 gjennom 
landsverneplanen  l Kunnskapsdepartementet. 
Vernet omfa  ar bygninga si eksteriør og parken 
framfor bygninga. Formålet med vernet er å bevare 
ein representant for dei private lærarseminara i 
distrikts-Noreg, og ein bygning som var sentral i 
utviklinga av Volda som utdanningsstad.

Kartsisse av området. Bygningar markert med svart er 
kny  a  l ulike undervisningsins  tusjonar. 

Gamlegymnaset
Gamlegymnaset vart bygd i 1851, og vart oppført 
som ein sjefsgard for kapteinar i det Bergenhusiske 
Infanteriregiment. I 1891 starta Aage Stabell opp 
privat mellomskule i bygninga. I 1902 vart bygninga 
utvida med ein etasje. I 1910 vart Volda private 
Millomskule og Gymnasium oppre  a, som det første 
treårige landsgymnaset på landsbygda i Noreg. Det 
store trehuset var på den  da eit vik  g landemerke i 
bygda, i dag er bygninga mindre synleg i eit te  bygd 
strok. Bygninga fortel historia om utviklinga av Volda 
som skulestad. Gamlegymnaset er SEFRAK-registrert, 
og har status som kulturmiljø med regional verdi i 
Regional delplan for kulturminner.

Gamlegymnaset. Kaarstadbygget.

Gamle Øyra skule, Gamleseminaret
I 1893 fl y  a Johanne og Henrik Kaarstad  l Volda for 
å starte privat eit 1-årig kurs for lågare lærarprøve. 
Dei fekk leigekontrakt med Volda kommune, og 
førebuingskurset kunne ny  e lokala  l Gamle Øyra 
skule i Gamlevegen. De  e var starten på "Voldens 
Privatseminarum", som Kaarstad grunnla saman med 
Aage Stabell i 1895 (seinare Volda lærarskule), (sjå 
bilete av skulen s. 45). 

Gamlegymnas  kken
Gamlegymnas  kken vart bygd i 1921 og husa 
gymnas  kksal for Gymnaset i Volda. I toppetasjen 
hadde elevane musikkrom. I dag er det frimurarlogen 
i Volda som eig huset. Huset er regulert  l bevaring 
e  er plan- og bygningslova. Gamlegymnas  kken 
er også SEFRAK-registrert, og har status som 
kulturmiljø med regional verdi i Regional delplan for 
kulturminner.
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Berte Kanu  e-huset.Idre  sbygget.

Idre  sbygget
Idre  sbygget vart ferdigs  lt av Statsbygg i 1963 og er 
teikna av arkitekt Ivar Bjordal. Den grøne bygningen 
fungerer som eit signalbygg, og er godt synleg frå 
mange stader i bygda. Bygningen inneheld både 
gymnas  kksal og symjehall. Volda kommune tok ikkje 
betalt for tomta  l symjehallen, mot at ungdommar i 
Volda skulle kunne få svømme der gra  s.

Øyra skule.Hans Strøm-huset.

Hans Strøm-huset
I 1969 vart Volda valt som eit av tre stader i 
Noreg som skulle ha distriktshøgskule (dei to 
andre var Kris  ansand og Stavanger). I 1984 
fekk distriktshøgskulen eit eiga bygg; Hans 
Strøm-huset. Huset er kalla opp e  er teologen, 
naturvitskapsmannen og topografen Hans Strøm, som 
var sokneprest i Volda frå 1764–1779. Bygninga er 
regulert  l off entleg bygning i kommunedelplan for 
Volda sentrum. 

Berte Kanu  e-huset
Berte Kanu  e-huset sto ferdig i 1998, og vart 
bygd av Statsbygg som eit høgskulesenter med 
fellesfunksjonar som sentraladministrasjon, bibliotek, 
auditorium og kan  ne. Bygninga er teikna av Nuno 
Arkitekter. Bygninga er kalla opp e  er salmediktaren 
Berte Kanu  e Aarfl ot, som budde i Ørsta på 1800-
talet. Bygninga er regulert  l off entleg bygning i 
kommunedelplan for Volda sentrum. 

Øyra skule
Våren 2017 fl y  a barneskuleelevane i Volda sentrum 
inn i nye lokalar. Nye Øyra skule inneheld mellom 
anna barneskule, kulturskule og SFO. Bygninga er 
regulert  l off entleg bygning i kommunedelplan for 
Volda sentrum. 

Retningsliner og ru  nar for utvikling
• Dei ulike bygningane har i dag ulike eigarar, ulik 

verdi og ulik planstatus. Det vil dei også ha i 
fram  da. Nokre av bygningane er med i lista over 
bygningar med nasjonal, regional eller høg lokal 
verdi, sjå kapi  el 8.
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6.9 Skifertak

“Frå Kleppåsen er utsynet over bygningsmassen i 
Volda sentrum slåande fl o  . På avstand står bygda 
vår fram med ein heilskap, og eventuelle slitne 
fasadar er vekke for auga. For kva er det vi ser? 
Hustaka. Der dei fl este framleis er tekte med skifer. 
Steinheller som ski  ar farge og valør i regn og sol. 
Steintaka er meir enn eit vakkert este  sk u  rykk; 
dei har gi   bygningar lang leve  d og halde ved 
like lokale handverkstradisjonar. No forsvinn dei 
karakterskapande skifertaka i Volda li   e  er li  . 
Decra-pannene av stål og akryl er i ferd med å ta 
over”.

Teksta er henta frå ar  kkelen “Skifertaka – eit særpreg 
for lokal byggeskikk av Kari Hasle (Voldaminne 2012, 
s. 72).

På slu  en av 1800-talet skaut utbygginga av 
einebustader i Volda sentrum fart. Dei aller fl este 
sveitserhusa og andre tømmerhus bygd e  er 1900 i 
Volda fekk skifertak. God skifer er svært sterk og sug 
mindre vatn enn teglstein. Skiferhellene var rekna 
som meir brannsikre enn torvtak og teglpannetak, og 
det er grunn  l å tro at brannen i Halkjelsgata i 1890 
og bybrannen i Ålesund i 1904 førte  l auka fokus på 
brannsikring hos bygdefolket. E  erspurnaden e  er 
skifertak vart stor rundt 1900-talet, og skiferbrota 
byrja i større grad å forme den  l lappstein, 
fase  skifer og rektangelskifer med rund og fi rkanta 
form i nedkant. 

Det meste av skiferen i Volda kjem frå Voss eller 
Alta. Den grålege skiferen er levert i ulike format og 
fasongar. Skiferen er kjent som eit svært haldbart 
materiale, men kvaliteten varierer. Her i Volda 
er erfaringa at Alta-skiferen er den med lengst 
haldbarheit.

I følgje Odd Arve Orten, som har spesialisert seg på 
legging av skifertak, kan eit skifertak med god kvalitet 
ha ei leve  d på 130 år. Skifertaka er framleis vurdert 
som eit brannsikkert materiale, og også enklare å 
vedlikehalde enn  l dømes eit decra-tak der mosen 
le   slår rot. Orten har også merka ei lita endring i 
 da, medan det i ein periode har vore mange som 

har ski  a  l decra-tak, er det nå ein posi  v trend der 
fl eire yngre husbyggarar helst vel skifertak.

Skifertaka i Volda er eit særpreg for bygda, og 
eit tydeleg fysisk element som er med på å skilje 
Volda frå andre te  stader. Både i te  stadsanalysen 
for Volda sentrum, Utviklingsplanen for Volda 
sentrum, Kommunedelplanen for Volda sentrum og 
Samfunnsdelen er det framheva at ein ynskjer å ta 
vare på og framheve fysiske element som særpregar 
Volda. 

Tak på tak. Taket er o  e ein vik  g del av fasaden. Lite skifertak
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Retningsliner og ru  nar for utvikling
• I den nye arealplanen vil ein plukke ut område 

der ein ynskjer å ta vare på skifertaka. Omlegging 
av tak skal vere søknadplik  g i desse områda. 
Områda som er foreslå   er Hauane, Halkjelsvika, 
Sveitserrekkja, Vevendelvegen, Storgata og 
Porsemyrvegen (sjå illustrasjonskart over områda 
i kap. 6.1, 6.2, 6.6 og 6.7). 

• Oppre  e s  muleringsmidlar; kommunen kunne 
ha ein  lskotsordning der huseigarar kan søkje 
om s  muleringsmidlar. Må ini  erast poli  sk.

Planstatus
Reguleringsplan for Volda sentrum av arkitekt Einar 
Ridderstrøm frå 1987 er framleis gjeldande for nokre 
områder i sentrum. Områda rundt Halkjelsgata, 
Snippa, Røysgata og Kyrkjegata er i denne planen 
markert som spesialområde: “område med bygningar 
og miljø som på grunn av historisk, an  kvarisk eller 
annan kulturell eller miljømessig verdi skal vernast”.

I punkt 36 i planen står det at “Ved ombygging, 
utbetring og reparasjon av eksisterande bygning 
skal bygningas form, material, detaljar og fargar m.v. 
verte oppre  haldne og fornya eller ført a  ende  l 
opprinneleg  lstand. “ Vidare står det i punkt 37 
at “Ved vedlikehald og utbetring bør eksisterande 
bygningar og bygningsdelar i størst mogleg grad 
takast vare på. Når det er naudsynt med utski  ing kan 
det lagast kopiar av noverande eller eldre form.”

Eins materialval er med på å samle takfl atene. 
Sjølv om formene ikkje er like, fremstår dei som eit 
heilskapeleg landskap.

Utsikt frå Kleppåsen mot Hauane. Takfl atene i 
sentrum er godt synlege frå monge stader i Volda.

Tak på uthus står i s  l med hovudhuset.Skiferstablar.

• Oppre  e ein “skiferbank/skifermarknad”, der folk 
kan hente eller kjøpe brukt skifer. 

• Studentoppgåve: registrere skifertak.
• (Gjen-) oppre  e byggeskikkpris. Dele ut årleg pris 

 l huseigarar som tek i vare husa sine på ein god 
måte. Må ini  erast poli  sk.

Link  l Riksan  kvaren si   informasjonsark om 
skifertak: h  ps://www.byggogbevar.no/media/1027/
infoark_354_skifer_2014-1.pdf

Skifermønster.
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6.10 Løer

bondeliv, matproduksjon, buskap, arbeidsfellesskap 
og hardt arbeid. I  llegg fortel dei ein heil del om 
lokal byggeskikk. 

Raude løer skil seg ut frå andre bygningar i eit 
sentrumsområde, og framstår som mjuke kontrastar 
 l grå asfalt og store betongbygningar. Gardsbruka 

og løene i Volda sentrum gir bygda eit særpreg 
samanlikna med andre bygder.

Volda vart bygd opp rundt primærnæringane 
jordbruk og fi ske. Ovanfor Halkjelsvika var det god 
jordbruksjord, og det var le   å rydde og dyrke åkrar. 
Alt i 1385 vart Halkjelsvik nemnt som prestegard, 
og i fl eire hundre år var dei fl este innbyggjarane i 
Volda på ei eller anna måte kny  a  l jordbruket. 
Fleire av gardsbruka i Volda sentrum vart frådelt 
prestegårdsjorda frå siste del av 1800-talet. Ut over 
på 1800-talet vaks nye næringar fram, folketalet steig 
og bøndene fekk moglegheit  l å produsere mat  l 
fl eire enn seg sjølv. Pengesamfunnet vaks fram. 

Som eit resultat av moderniseringa av landbruket 
frå 1850 og utover vart dei mange små uthusa på 
gardane ersta  a av einskapsløa. Einskapsløene 
eff ek  viserte dri  a og bonden fekk samla både 
dyr, avlingar og reiskap under ei   og same tak. 
Køyrebruene er rekna for å vere eit særeige svensk-
norsk fenomen. 

Med køyrebru  l andre etasje kunne ein utny  e 
tyngdekra  a og sleppe høyet ned  l dyra. Vidare 
kunne ein måke gjødsel frå  øsen ned i kjellaren. 
Dri  sbygningane vart mala raude, da raudfargen var 
den billigaste målinga. 

E  er krigen vart mange gardsbruk nedlagde. I 1939 
var det meir enn 210 000 gardsbruk i dri   i Noreg, 
i 2016 var det om lag 41 000 jordbruksbedri  ar. 
Det fi nnes framleis løer på landbrukseigedomar i 
landet, men mange er også reve, ersta  a av nyare 
dri  sbygningar eller står tomme og  l nedfalls. 

Stavkyrkja som sto i Volda sentrum vart riven i 1858, 
omtrent sam  dig med moderniseringa av landbruket. 
Fleire av løene i Volda sentrum har difor materiale i 
seg frå denne kyrkja. 

Dei fl este løene i Volda sentrum er bygd i  åra e  er 
1850. Fleire løer har forsvunne sidan 1980-talet, men 
framleis fi nn ein fl eire gardstun i sentrum med raude 

løer. Nokre av dei er teke godt i vare, andre ber preg 
av lite bruk. Løa på Røystunet er eit døme på korleis 
ein løe kan fyllast med ny   innhald. Der er siloen 
gjort om  l ein innandørs klatrevegg. Klatresiloen er 
sentralt plassert like ved Høgskulen i Volda og ny  ast 
ak  vt av Sunnmørsk klatreklubb. 

Riksan  kvar Jørn Holme kallar løene katedralar i 
bygde-Noreg. Gardsbruka og løene i Volda sentrum er 
fysiske teikn på landbruket som ei avgjerande næring 
i samfunnet. Gardsbruka symboliserer mellom anna 

Moritsgarden.Skjerva. Røysløda.
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Retningsliner og ru  nar for utvikling
• Både Røysgarden og Moritsgarden ligg innafor 

området i Halkjelsvika som er foreslå   med 
omsynssone eller bestemmelsessone i ny 
arealplan. 

• Røysgarden er i  llegg ta   med i lista over i 
bygningar med høg lokal verdi, sjå kap. 8.3.

• Ini  ere eit uthusprosjekt i Volda (for både løer og 
uthus).

• Se  e opp informasjonsskilt på nokre av løene.

U  ordringar og moglegheiter
Mange av løene i Volda står i dag tomme, og er 
kostbare, store bygningar å halde ved like. Det fi nst 
mange dømer på korleis ein kan tenkje ny   kring 
denne type bygningar. Klatresiloen er eit døme. I 
Josybuda på Kalvatn og Rekkedal gjestehus i Ørsta 
har eigarane satsa på selskapslokale i løene. I Røros 
har dei ha   eit "uthusprosjekt" der hi   l 400 løer 
og uthus har vore istandse  . I England fi nst det 
mange dømer på løer som er bygd om  l feriehus og 
utleigeleiligheiter/hy  er. Sjå kap 10 Ny   ge ne  sider 
for meir inspirasjon kny    l nybruk av løer.

Over: Røysløda. Under: Bas  angarden.

20

Grindkonstruksjon. Figuren er henta frå "Vi formar 
staden var", s. 18.

Klatresiloen. Over: Skjerva. Under: Engeset.

Grindbygg
Løene her i området vart reist som grindbygg.
Grindbygga høyrer  l ein 3-4000-årig byggetradisjon 
som er særmerkt for Vestlandet. Grindbygget med 
reiste stavar er ein svært fl eksibel konstruksjon som 
 llet store volum med lite byggematerial, og som gir 

fridom for individuell  lpassing  l terreng og behov. 
Konstruksjonen er rekna for å vere svært hardfør mot 
ver og vind. Grindbygde hus var ein dominerande 
konstruksjon i større og mindre uthus og 
dri  sbygningar  l langt inn på 1900-talet i vest-Noreg, 
og vi fi nn eit særleg mangfald i fridom og utny   ng av 
denne byggemåten i sunnmørsbygdene. Ved sidan av 
stavkyrkjene har grindbygga ord på seg for å vere det 
vik  gaste norske bidraget  l internasjonal byggeskikk 
og kulturarv. 

Planstatus
Ingen av løene i Volda er i dag verna eller freda. Fleire 
løer er regulert vekk  l trafi kkføremål, bustad- og 
næringsområde.
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6.11 Uthus

Utviklinga av Volda som te  stad skaut fart på 
slu  en av 1900-talet, og mykje av den gamle 
trehusbebyggelsen er frå perioden 1880–1930. 
Det er i Halkjelsvika, på Hauane og Vikeneset vi 
fi nn dei eldste bustadområda. I områda Engeset/
Klepp, Gamlevegen, Anders Vassbotnvegen og rundt 
Røysbakken er det også ein del bustader frå denne 
perioden. Eit særpreg i desse bustadområda er dei 
mange uthusa. 

Mange av dei som fl y  a  l einebustadar rundt 1900 
hadde bakgrunn frå gardsdri   og hushald med stor 
grad av sjølvberging. Med små uthus i bustadområda 
kunne familiar vidareføre tradisjonen med husdyrhald 
og sjølvberging i ein mindre skala. I uthusa i Volda 
kunne ein fi nne sauar, høner og grisar. Vedlageret 
og utedoen var også o  e plassert her. Mange ny  a 
uthuslo  et  l å tørke kle eller fi sk, rulle tøy eller veve. 
Om sommaren vart nokre av uthusa også ny  a  l 
bustadføremål.

Uthusa i Volda er eit særpreg for bygda, og viss ein 
ser  l nabobygder som  l dømes Ørsta, Ulsteinvik 
eller Fosnavåg, vil ein fi nne langt færre uthus. Ein 
grunn  l de  e kan vere at mange bustadar i Volda 
vart bygd akkurat i den perioden det var vanleg med 
slike små uthus. Ein anna grunn kan vere at mange 
i Volda leigde ut rom  l studentar og andre, og eit 
uthus med lagerfunksjon og ekstra rom kunne vere 
god avlas  ng for sjølve bustaden.

Det er vanskeleg å seie kor mange uthus som er igjen 
i Volda i dag, men mange har med åra verte  erna 
eller bygd om. Nokon uthus står  l forfall. Andre 
er teke godt vare på av eigarane. Uthusa har i dag 
funksjonar som  l dømes utebud, vedlager, garasje, 
vinterhage eller leikehy  e. Ein fi nn også uthus i Volda 
sentrum i dag som fungerer som hønsehus.

Uthusa i Volda fi nst i ulike fargar.Dei gamle uthusa har i dag ulike 
funksjonar, som  l dømes garasjer.

“Plakatbuda” er kanskje det 
mest kjente uthuset i sentrum.

Kjenneteikn:
• Små bygningar i  lkny  ng  l hovudhus.
• Saltak. Gjerne same tak som hovudhuset,  l 

dømes skifer.
• Fleire dører vanleg.
• Ulike fargar på uthusa, men o  e same farge som 

hovudhuset. Har også o  e eigen farge på døra, 
eller på listverk.

• Ståande eller liggande kledning. 
• O  e gamle vindauge med småruta glas.

U  ordringar og moglegheiter:
Uthusa treng jamleg vedlikehald for å overleve. Det er 
også større sjanse for at eigarane ynskjer å halde husa 
ved like, viss husa har ein prak  sk funksjon. 
Sjå kap 10 Ny   ge lenker for meir inspirasjon kny    l 
nybruk av uthus.
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Uthusa er med på å gje bustadområda 
te  e og kompakte u  rykk. 

Retningsliner og ru  nar for utvikling
• I den nye arealplanen skal føresegner i 

Ridderstrømplanen vidareførast. 
• Føresegnene for Hauane bør innehalde at det 

ikkje skal vere  llate å rive uthus i området. 
• "Plakatbuda" kan sjåast på som ein sentralt 

plassert "representant" for uthusa i Volda, og er 
teke med i lista over i bygningar med høg lokal 
verdi, sjå kap. 8.3.

• Se  e opp informasjonsskilt på nokre av uthusa,  l 

Planstatus
Ein treng i utgangspunktet ikkje søke om å rive 
bygningar under 50 m2, viss ikkje noko anna er 
bestemt i reguleringsplanen.

Reguleringsplan for Volda sentrum av arkitekt Einar 
Ridderstrøm frå 1987 er framleis gjeldande for nokre 
områder i sentrum. Områda rundt Halkjelsgata, 
Snippa, Røysgata og Kyrkjegata er i denne planen 
markert som spesialområde: “område med bygningar 
og miljø som på grunn av historisk, an  kvarisk eller 
annan kulturell eller miljømessig verdi skal vernast”.

I punkt 34 i planen står det at “Uthus og mindre hus 
kan  llatast rivne eller fl y  a innan området dersom 
de  e e  er bygningsrådet si   skjøn ikkje vil verke 
forringande for heilskapen i området.”

Nokre av uthusa i Volda er registrert i SEFRAK-
registeret.

Uthusa hadde som regel fl eire 
funskjonar, og fl eire dører var vanleg.

dømes på plakatbuda.
• Ini  ere eit uthusprosjekt i Volda for både løer og 

uthus. S  mulere eigarar  l å ta i vare uthusa sine.
• Studentoppgåve; Kartlegge uthusa i Volda.
• For at eigarar skal ha interesse av å ta i vare 

uthusa er det også vik  g at uthusa kan ha ein 
ny   g funksjon. Oppgradering av uthus (inkludert 
 l dømes utski  ing  l meir funksjonelle vindauge 

og dørar) bør vurderast som posi  vt.

Folk strøymer  l "plakatbuda" for å sjå kva fi lm som er 
se   opp på speleplanen. Biletet er henta frå boka Volda er 
Volda s. 252.

Uthus te   i te  .
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For å oppnå eit vellukka resultat ved restaurering, bør opphavleg byggjes  l gjenskapast. Figuren nedanfor syner 
vik  ge detaljar som det må takast omsyn  l for å ta i vare bygninga sin s  l og særpreg.

7 ESTETISK RETTLEIAR FOR 
RESTAURERING OG TILPASSING

Sveitsers  l i 1910. 
(Krysspostvindauge og 
rik detaljering.)

Kledd tømmerbygning 
1830. (Empirevindauge.)

Oppussing 1975. 
(E  erisolering, 
vippevindauge og 
tømmermannskledning)

Oppussing 1950. 
(Funkisvindauge og 
dørar.)

Bygningar og bygningsmiljø er levande historier, og vi har eit ansvar for å fortelje og bringe historiane vidare. 
Bygningars fasade  lhøyrar det off entlege rom. Bygningars originale s  l og detaljering har ein eigenverdi, og gjer 
historier levande for oss. På den måten kan vi lære om dei som var her før oss.

7.1 Restaurering og tilpassing

Eldre bebyggelse er gjerne pussa opp fl eire gongar, og inngrep kan ha forfl ata fasadeu  rykket. Figurane under 
syner to vanlege døme. Figuren er henta frå he  et "Byen under  ellet", Holmestrand kommune.
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Det kan vere ein krevjande øving å bygge på eit eldre, velproporsjonert hus utan at huset sin karakter og utsjånad 
vert svekka. Utviding bør skje med same formmessige u  rykk som eksisterande bygg, det vil  l dømes seie same 
takvinkel, vindaugetype, panel og detaljar.

Ein moglegheit er å bygge på huset i høgda eller lengderetninga, men de  e kan le   sprengje huset sine 
proporsjonar.

Påbygg i lengderetning eller i høgda kan le   sprengje 
huset sine proporsjonar. Figuren er henta frå he  et 
"Byen under  ellet", Holmestrand kommune.

Tilbygg som de  e kan le   gi huset ei haltande og ikkje 
le   a  eleg form. Figuren er henta frå re  leiaren "Vi 
formar staden vår".

Tilbygg bør plasserast med omtanke i høve  l 
opphaveleg bygningskropp. Bygninga si   hovudvolum 
bør vere tydeleg ved at hjørnekassa framleis er 
synleg. Figuren er henta frå re  leiaren "Vi formar 
staden vår".

Døme på  lbygg for å auke bustaden si   bruksareal. 
Figuren er henta frå he  et "Byen under  ellet", 
Holmestrand kommune.

7.2 Tilbygg på eldre hus

Ein o  e meir vellukka variant er å byggje  lbygget som ein sidebygning inn  l hovudhuset, eller forbunde med eit 
mellombygg. Sistnemnte gjer større fridom når det gjeld s  lkrav, men må vere i harmoni med resten av bygget når 
det gjeld form, materialbruk og farge.

Hovudprinsippet er at  lbygget ikkje endrar proporsjonane på hovudhuset i nemneverdig grad, og at opphavleg 
hovudform kjem klart frem. I den samanheng er det vik  g at det er le   å oppfa  e hjørna på det opphavelege 
huset. Også u  orming av verandaer, murar og hageanlegg kan påverke hovudbygningen på ein god eller dårleg 
måte. Gode skisser er eit godt hjelpemiddel når ein skal vurdere ulike alterna  v.  Be gjerne kvalifi serte fagfolk om 
råd. Møre og Romsdal fylkeskommune  lbyr  lskot  l forundersøkingar eller arkitek  agleg bistand for bygningar 
og anlegg, sjå kapi  el 3 Tilskot.
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Forte   ng kan vere eit godt grep i høve sentrumsutvikling og klimavenleg bygdeutvikling. Sam  dig må nye 
bygningar i eit bevaringsverdig bygningsmiljø ste  e opp om miljøet sin eigenart. Ny arkitektur må ta opp i 
seg formar frå eksisterande arkitektur. Nybygg må vidareføre byggeskikken og  lpassast det eksisterande 
bygningsmiljøet i høgde, volum, u  orming og materialbruk. Tilpassa arkitektur treng ikkje vere kopi av den gamle; 
arkitekturen kan vere moderne, men  lpassa.

Teikningsmateriell og utgreiingar kny    l nybygg,  lbygg eller ombygging i eit bevaringsverdig bygningsmiljø, skal 
halde ein standard som gjer greie for prosjektet i seg sjølv og i høve  l opphavlege bygningar og miljøet ikring. 
Teikningar og utgreiingar skal vise at  ltaket tek  lstrekkeleg omsyn  l omkringliggande bygningsmiljø når det gjeld 
storleik, proporsjonar, material- og fargebruk.

Gaterommet må takast i vare
Dei gamle gateløpa er ein vik  g del av historien og bygningsmiljøet, og det er uheldig om det vert “hull” i 
husrekkjene. Nye bygg på ledige tomter skal oppre  halde og forsterke eksisterande gaterom. Dersom ein bygning 
 llatast reve og ersta  a av eit ny   bygg, må det plasserast der det gamle sto. 

7.3 Fortetting og nye bygg

7.4 Huset sin tilstand og moglegheiter

Vedlikehald er god investering
Ak  vt vedlikehald gir lengre leve  d, og ein unngår unødige reparasjonar og utski  ingar. 

Grunnmur/sokkel: sjå e  er at drenering rundt grunnmuren fungerar og at kjellar og kryprom har ven  lar (lukar 
eller ven  lar i murveggen).

Y  ervegg/kledning: Veggfelt og kledning under vindauge og nedst mot muren bør sjekkast for råteskadar. 

Tak og beslag: Undersøk om taket er te  . Sjå e  er lekkasjar rundt takluker, piper, kilrenner, takrenner og nedløp. 
Undersøk om det er mogleg å e  erisolere lo  et. Linker  l ne  side og informasjonsark om vedlikehald av skifertak:  
h  ps://www.byggogbevar.no/pusse-opp/tak/ar  kler/vedlikehold-og-gjenbruk-av-skifertak og h  ps://www.
byggogbevar.no/media/1027/infoark_354_skifer_2014-1.pdf

Originalen er o  e betre enn kopien
Gamle og skeive bygningsdelar og overfl atar er med på å gi fasadar kvalitet. De  e preget vert borte ved fullstendig 
renovasjon av fasadane. Heilt nye fasadar gjer at bygningar fort kan sjå for perfekte og gla  e ut, sjølv om ein har 
kopiert den gamle s  len. Spor e  er bruk og "  dens tann" er vik  ge delar av huset si historie. Gamle hus bør få lov 
 l å vere li   gamle. Ved restaurering eller vedlikehald kan det vere ein kvalitet å bevare gamle bygningsdelar, viss 

det er mogleg. Delar som dørar, listverk, trappar, rekkverk og vindauge kan  l dømes gjerne vere i brukbar stand, 
og ny  ast opp igjen.

Ved renovasjon eller utbetring kan det vere lurt å undersøkje korleis huset såg ut opphaveleg. Sjekk kommunen 
si   byggesaksarkiv, sjå på gamle bilete eller undersøk om det fi nst dokumentasjon av huset sin  dlegare utsjånad.

Be gjerne andre kvalifi serte fagfolk om råd. Det kan vere ein byggmeistar eller arkitekt som har gode 
lokalkunnskap. Det er mogleg å søkje om midlar  l arkitektveileiing, sjå meir om de  e i kapi  el 3 Tilskot.
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I de  e he  et er det lagt vekt på å framheve vik  ge bygningsmiljø - samlingar av bygningar som på ein eller anna 
måte høyrer saman, harmonerar med kvarandre eller oppfa  ast under eit. Det er likevel vanskeleg å sjå bort i frå 
enkeltbygningar i eit slikt arbeid. Nokre bygningar fungerar som signalbygg, fortel ei bestemt historie eller syner 
vik  ge særtrekk ved bygges  len. I de  e kapi  elet er slike enkeltbygningar eller mindre bygningsmiljø trekt fram. 

Kapi  el 8.1 og 8.2 inneheld ei oversikt over bygningar med nasjonal eller regional verdi, i te  staden Volda. Desse 
bygningane står på Møre og Romsdal fylkeskommune si liste over kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og 
regional verdi (Regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi). Kommunane i Møre og Romsdal er 
oppmoda  l å innarbeide kulturminna og kulturmiljøa på denne lista i sine kommuneplanar, og gje dei vernestatus 
(viss dei ikkje allereie har det). Omsynssone er også eit aktuelt virkemiddel.

Kapi  el 8.3 inneheld ei liste med bygningar med lokal høg verdi. Lista er ikkje u  ømmande, men synleggjer 
enkeltbygg som på ei eller anna måte har lokal høg verdi. Bygningar i denne lista inngår i ulike planar/
reguleringsplanar. Det er i de  e arbeidet ikkje lagt opp  l å endre planstatusen  l desse enkeltbygningane.

8 BYGNINGAR MED NASJONAL, 
REGIONAL ELLER HØG  LOKAL VERDI

8.1 Bygningar med nasjonal verdi

Skrivargarden, Skjerva
Kulturminne. Opprinneleg funksjon: off entleg 
forvaltning. 
Sorenskrivarkontor frå 1905. Fram  l 1985 var det 
bustad for sorenskrivaren i store delar av huset, men 
i 1985 vart huset bygd om slik at det vart re  ssalar i 
andre etasje og kontor for dei  lse  e i første etasje. 
Slik er det også i dag. 
Eit av få jugendbygg på Søre Sunnmøre med 
mansardtak. 
Er statleg listeført og med i nasjonal landsverneplan.

Volda kyrkje
Kulturminne, kyrkjehistorisk minne. 
Korskyrkje i stein, bygd i 1932. Arkitekt Arnstein 
Arneberg. Kyrkjebygg frå perioden e  er 1850 med 
særleg høg verdi, eit av 38 i Møre og Romsdal.
Vernestatus: listeført kyrkje.
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Volda prestegard
Kulturmiljø. Prestegard; off entleg administra  v 
teneste. Prestegarden vart fl y  a hit i 1730-åra. 
Presten Hans Støm kom  l Volda i 1763, og det er han 
som skal ha sørga for den fi ne hagen kring huset. Den 
nye hovudbygninga vart bygd i 1818. Det står også eit 
stabbur (frå ca. 1900) og eldhus på eigedomen.
Stabburet vart vedtaksfreda i 1992 e  er 
kulturminnelova av 1978, og området ved Volda 
prestegard er regulert  l bevaring e  er plan- og 
bygningslova.

Ristetunet, Nedre Rotset
Samanse   kulturmiljø; gardstun og teknisk/industrielt 
minne. Både Garvarbua (1838) og Ristetunet med 
hovudbygning (1838), stabbur (ca. 1750) og borgstove 
(1655 eller eldre) vart vedtaksfreda i 1927. I  lkny  ng 
 l Garvarbuda er det også ein landingsvor som er 

freda. Enkjefru Andrea Schjelderup dreiv handel, 
gjestgjeveri og reiarlag her fram  l 1820. Kjøpmann 
Olai Olsen overtok garden i 1838. Han dreiv med 
handel og bakeri, og bygde garvarbuda. I 1876 vart 
huset selt  l garvar Carl Nikolai Rødseth. I dag er det 
S   inga Volda Sogelag som eig Garvarbuda, medan 
resten av tunet er privateigd. 

8.2 Bygningar med regional verdi

Halkjelsvik te  stad
Kulturmiljø; handelsplass, eldre te  stad. 
Te   trehusmiljø i gamalt sentrumsområde. 
Datering: Uviss  d. Regulert  l bevaring.

Gamlegymnaset
Kulturmiljø; undervisningsanlegg, skulehistorisk 
minne. Datert 1851/1902. Bygt som kapteinsgard i 
1851, i bruk som mellomskule frå 1891, påbygt i 1902 
og utvida  l gymnas i 1907. Regulert  l bevaring e  er 
plan- og bygningslova.
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Gamlegymnas  kken
Kulturminne; undervisningsanlegg, skulehistorisk 
minne, idre  sbygg. Gamlegymnas  kken husa 
gymnas  kksal for Gymnaset i Volda. I toppetasjen 
hadde dei musikkrom. I dag er det frimurarlogen 
i Volda som eig huset. Datert 1921. Regulert  l 
bevaring e  er plan- og bygningslova.

Skrivargarden, Rotset
Kulturminne; gardstun, embetsmannsgard. Sete 
for sorenskrivar for Søre Sunnmøre. Den “gamle” 
skrivargarden. Datering: 1816.

Volda elektriske mylne
Teknisk kulturminne; mølle/kvernhus. Datering: Uviss 
 d. Ei av å  e bygdemøller, er i ak  v dri  .

Kaarstadbygget
Kulturminne; undervisningsanlegg, skulehistorisk 
bygning med høg regional verdi.  Datert: 1922. 
Arkitekt Øivin Berg Grimnes, Ålesund.
Det eldste bygget på dagens campus og er med 
sin karakteris  ske gulfarge eit kjennemerke for 
lærarutdanninga i Volda.
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8.3 Bygningar med høg lokal verdi

Kløvertun
Kløvertud sto ferdig I 1967, og vart bygd av Volda 
sanitetslag som ein "heim for senil demente". 
Bygninga har verneklasse 2 i landsverneplan for 
Helse- og omsorgsdepartementet. Føremålet med 
vernet er å bevare bygget som eit representa  vt 
døme på mindre ins  tusjonsbygg innanfor 
psykriatrien. Bygninga har helsehistorisk verdi 
som typisk døme på ein vanleg ins  tusjonstype 
i e  erkrigs  da, og som døme på dei frivillige 
organisasjonandes verdi for sektoren. Bygninga bør 
regulerast med ei omsynssone i ny arealplan.

Samfunnshuset
Huset sto ferdig hausten 1955. Fleire arkitektar var 
involvert i arbeidet, mellom anna Harald Løkeland 
frå Bergen og Ivar Bjordal frå Molde. Huset kosta 
knapt 800.000 kr da det var ferdig, og inneheldt 
moderne kinoframvisar og gode lokalitetar for større 
teaterframsyningar i tråd med riksteateret sine 
krav. Innviingsfesten markerte starten på ein svært 
ak  v periode for kulturlivet i bygda. Huset er under 
oppgradering, og får mellom anna ny   skifertak.

Idre  sbygget
Idre  sbygget vart ferdigs  lt av Statsbygg i 1963 og 
er teikna av arkitekt Ivar Bjordal. Den grøne bygninga 
fungerar som eit signalbygg, og er godt synleg frå 
mange stader i bygda. Bygninga inneheld både 
gymnas  kksal og symjehall.

Berte Kanu  e-huset
Berte Kanu  e-huset sto ferdig i 1998, og vart 
bygd av Statsbygg som eit høgskulesenter med 
fellesfunksjonar som sentraladministrasjon, bibliotek, 
auditorium og kan  ne. Bygninga er teikna av Nuno 
Arkitekter. Bygninga er kalla opp e  er salmediktaren 
Berte Kanu  e Aarfl ot, som budde i Volda på 1800-
talet.
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Gamle Sparebanken
Volda og Ørsta sparebank ynskte seg eit ny   og 
sentrumsnært bygg. Huset sto ferdig i 1934 og det var 
arkitekt Rohde i Bergen som teikna huset. Ingeniør 
Nes var hovudentrprenør. Huset er prega av den 
ny-klassisis  ske s  lretninga. Arkitektene har også teke 
omsyn  l kyrkja som vart bygd eit par år  dlegare; dei 
to monumentale bygningane står godt  l kvarandre. 
Banken trakk jamn trafi kk av kundar heile dagen. 
Telegrafen heldt  l i andre etasje. Telegrafen var ein 
vik  g kvinnearbeidsplass i bygda.

"Gamlebanken" på Rotset
Voldens og Ørstens Sparebank vart oppre  a 1854, 
som den tredje sparebanken på Sunnmøre. Den fyrste 
 da leigde banken ulike lokale som opprinneleg var 

tenkt  l andre føremål. I 1886 fl y  a banken for fyrste 
gong inn i eigne lokale; da kjøpte banken eit hus 
på Nedre Rotset. Heller ikkje de  e huset var bygd 
 l bank, og noko ominnreiing må  e  l. Det største 
 ltaket var å bygge a  åt eit eldsikkert kvelv med 

tjukke betongmurar. Både huset og kvelvet står enno, 
sjølv om huset er noko ombygd. I 1934 fl y  a banken 
 l eit heilt ny   bankhus like ved kyrkja.

Volden høyere almueskole, Gamlevegen 2
Volden høyere almueskole var opphavleg oppført der 
elveløpet  l Øyraelva no går i 1861. E  er at huset 
vart teke av fl aumen, vart det ført oppa   utanfor 
skulebakken i 1865. I 1896 kjøpte Hemrik og Johanne 
Kaarstad huset av Volda kommune. Kaarstad brukte 
huset som privatbustad og dreiv ei stund også 
lærarskule her. I 1947 selde familien Kaarstad huset 
 l Kinamisjonen som eigde det  l 1956. Då kjøpte 

Kjellaug Kaarstad Tjensvoll og Lars Tjensvoll huset 
 lbake. Huset er i dag bustadhus og teke godt i vare.

Rønnestadbygget/Cubusbygget
Huset vart teikna av sivilarkitekt Olav Alme som 
forretningsbygg  l Steinsvik-Rønnestad. Huset sto 
ferdig i 1976. Bygninga har med formar og fargar 
tydelege referansar  l Volda kyrkje, som står re   bak.
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Røyshuset - Røystunet
I 1932 vart Moritsgarden delt i to delar, og same 
året sto det ein ny løde på Røystunet. I 1933 vart 
hovudhuset ferdig. Hovudbygninga skil seg ut frå 
andre hovudhus på gardsbruk frå den  da. Huset kan 
sjåast på som eit forsøk på ein alterna  v byggeskikk 
for norske gardhus. Huset ligg lavt i terrenget, og ligg 
lunt  l mellom store trekronar og ein te   bøkehekk. 
Skifertaket mot høgskulen er ein synleg fasade på 
huset. Huset er teke godt i vare.

Plakatbuda
Uthuset står sentralt plassert i krysset mellom 
Halkjelsgata og Røysgata. Utuset høyrde  l Kroken-
huset frå 1893. I Kroken-huset har det vore drive 
handel av ulikt slag, og plakatbuda vart hovudsakeleg 
ny  a  l lager. Med sin sentrale plassering gjorde 
den eine veggen på uthuset ny  e som "plakatvegg". 
Her kunne ein  l dømes sjå speleplanen for kinoen. 
Uthuset har framleis funksjon som plakatbud.

Svendsenbuda, Strandgata 8
Svendsenbuda er den einaste sjøbuda som står 
igjen i Volda sentrum, og er eit av få teikn på bygda 
si historiske  lkny   ng  l sjøen. Tidlegare låg det 
sjøbuder på rekke og rad langs  ordkanten, og små 
og store båtar låg  dvis  l kai langs brygga. Dei fyrste 
sjøbudene ved Vikeneset kom opp rundt 1880.
I dag er det bu  kk og hyblar i den gamle sjøbuda. 

Røysgarden
Halkjelsvik prestegard vart i 1792 selt på tvangs-
auksjon og delt i tre mindre bruk; ein av dei var 
Røysgarden. Tunet skil seg ut frå andre bygningsmiljø 
i sentrumsområdet. Her er det lu   mellom 
bygningane, store, ruvande tre, grøne grassfl atar 
og mjuke formar. I 1911 vart løda modernisert, og 
fekk bra  are køyrebru og ark. Løa har i seinare  d 
vore ny  a  l ulike kulturarrangement. Røysgarden 
med den signalraude løa og området rundt framstår 
som velstelt, og er med på å gi sentrumsområdet eit 
særpreg.
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Anders Vassbotnvegen 4
Bustadhus bygd av Elisa Karoline og Edvard Eliasson 
Bjørdal i 1922. Edvard var medeigar i Volda 
ullspinneri. Huset har tre etasjer og står på høge 
kjellarmurar. Skifertak. Hagen er grøn og frodig, og 
inneheld mellom andre gamle fruk  re. Det står også 
eit uthus i hagen. Huset er teke godt i vare.

Evensenhuset, Røysbakken 23
Evensenhuset vart bygd  l ekteparet Nils Sr og 
Johanna Evensen, og sto ferdig i 1912. Evensen 
dreiv Møre Støyperi AS, som låg like i nærleiken. 
Støyperiet var ein vik  g bedri   i lokalsamfunnet med 
monge arbeidsplassar. Konstruksjon og planløysing 
har referansar  l sveitsers  len, medan oppbygning 
av fasade og detaljering er henta frå jugends  len. 
Drakane på taket særmerker huset. Hagen er te   
beplanta med fruk  re og bærbuskar. Frå huset er det 
god utsikt ned  l sentrum.

Doktervegen 21, Roligheten
Huset er bygd av Henrikke Georgine og Gustav 
Gerhardsson Wiig, og sto ferdig i 1916. Sveitserhus 
med bra  e takvinklar, skifertak, høg kjellarmur og 
innebygd veranda. Større glassfl ater, delt opp i kross, 
og med utskjeringar på listverk. Fargane på huset 
framhevar konstruksjonsdetaljane. Huset er teke godt 
i vare, og er godt synleg i sentrumsområdet.

Gamletunet, Vikebygdvegen 15
Sivert Andreas Langvatn kjøpte garden i 1923, og 
bygde ny   bustadhus som sto ferdig i 1932. Trehuset 
har mange detaljar, og skil seg ut blant andre hus i 
Volda. Kvart enkelt vindauge er nesten eit smykke 
i seg sjølv; glasbitar i ulike størrelsar er se   saman 
i forskjellige mønstre, nokre med buede formar. 
Detaljar rundt vindauga er framheva med grøn og 
raud måling. Huset har vore omtalt med kallenamnet 
"amerikahuset", men bakgrunnen  l namnet er 
noko uklar. Huset har vore gjennom ein omfa  ande 
restaurering. Huset er godt synleg frå hovudvegen.
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Kylnevegen 2
Bygd av Sivert Johannes Olsson Høydal i 1935 og 
er eit av dei  dlegaste funkishusa i Volda. Tydelege 
funksjonalis  ske trekk. Tilpassa lokale  lhøve, og er 
bygt i tremateriale og saltak (ikkje mur og fl a   tak 
som er typisk for funksjonalismen). Er teke godt i 
vare.

Espehuset, Anders Vassbotnvegen 23.
Huset vart bygd i 1932 av skomakar Elias Abelson 
Espe (Volda) og den andre kona hans, Martha Pauline 
Ellingsdo  er Indresøvde (Larsnes). Standsmessig 
fi nt hus, trekonstruksjon forblenda med teglstein og 
med e  erlikning av bindingsverk i møna. Framand 
hustype i Volda, og også nasjonalt var det særs få 
teglforblenda hus før 1940. Arkitekt var Elmer Dalen, 
Martha sin systerson. Han gjekk mellom andre i 
bygningslære i Amerika. Familien deira var (med-)
eigarar både i kalkverk på Larsnes og teglsteinsverk på 
Åndalsnes. De  e forklarar truleg dei uvanlege vala i 
materiale og s  l.
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Vegårdshei: 
"Sentrumsprosjekt gav bustadvekst på landsbygda: Transformering av låve  l leilegheiter"
Bilete og tekst er henta frå: www.husbanken.no/forbildeprosjekter/prosjekt/?id=215367

Lommedalen:
"By  et ut enebolig på Røa med låve i Lommedalen. Slo  l med en ombygd låve fra 
1800-tallet."
Bilete og tekst er henta frå: h  p://botrend.no/2016/06/03/by  et-ut-enebolig-pa-roa-med-
lave-i-lommedalen/

Røros:
"Siden 1996 har Uthusprosjektet u  ørt ca. 400 prosjekter i verdenskulturminnet Røros, hvor 
uthus har bli    lbakeført  l et nivå hvor det i e  er  d skal holde med vanlig vedlikehold."
Bilete og tekst er henta frå: h  p://uthusprosjektet.no/

Bath, England:
"Ombygd låve, sjarmerende landsby i nærheten av Bath, perfekt for å u  orske landskapet."
Bilete og tekst er henta frå: www.homeaway.no/feriebolig/p1018400

Bantham, England:
"Ombygd låve, område med enestående naturlig skjønnhet, en mil fra surfestrand."
Bilete og tekst er henta frå: www.homeaway.no/feriebolig/p1633178

Sørum:
"Dyrene er for lengst kastet ut av låven på Asak Søndre Gård i Sørum. Nå er det 
konferansegjester det går i for ekteparet S  ne og Hans-Ove Kirkeby. I vår åpnet de 
konferansegården «Smakfulle rom» med fokus på matopplevelser og personlig service."
Bilete og tekst er henta frå: www.hotellmagasinet.no/ar  kler/konferanse-stedet-smakfulle-
rom-har-moterom-pa-laven/366706

Voss:
"Fra gård  l hotell: Svein Ringheim og kona Jorunn må  e ta et valg. Slektsgården deres oppe 
i lia ovenfor Voss må  e det gjøres noe med. Kona ville bruke bygninga  l noe annet enn 
gårdsdri  . Nå er det et særpreget lite hotell og en restaurant med gjester fra hele verden."
Bilete og tekst er henta frå: www.hotellmagasinet.no/ar  kler/fra-gard-  l-hotell/368075

Hakadal:
"Kultursiloen  gir rom for blomstrende og kulturelle ak  viteter." " Kulturuka på Kirkerud, 
15.-20 august, ble igjen en suksess. Jazz i siloen med bandene French Quarter Four og 
A  ernoon Jazz Orchestra med Torstein Kubban (korne  ) spilte for et entusias  sk publikum."
Bilete og tekst er henta frå: www.kirkerudgard.no/

Inspirasjon tema uthus og løer:
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