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Området innerst i Bispevika

fotografert mars 2007. Det

første Barcode-bygget er på

plass. Til høyre for dette og

østover mot Ladegården skal

det bygges minst syv byg

ninger, alle i modernistisk

sjablongstil; i varierende

høyder, fasadeuttrykk og
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TEKST OG FOTO: MORTEN W. KROGSTAD

VI SOM ENGASJERTE OSS LENGE OG STERKT I KAMPEN

FOR Å FÅ OPERAEN BORT FRA VESTBANEN OG OVER TIL

BjØRVIKA, SOM ET LOKOMOTIV FOR GJENEROBRING AV

TAPT BYGRUNN, HAR VIRKELIG FÅTT KAM TIL HÅRET.

FØRST EN ÜBEGRIPELIG, UTFLYTENDE OPERA, DERNEST

EN SOL-, LYS- OG UTSIKTSBERØVENDE HØYHUSBARRIERE

KRYDRET MED EN OVERDIMENSJONERT «STALIN-ALLÉ».
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Morten W. Oslo har etter hvert etablert et nettverk konkurranse fra nye høyhus. Modernitet

Krogstad av planer på ulike nivåer innen de fleste og innovasjon kan uttrykkes arkitektonisk

(født 1946) felt av byplanlegging og bypleie. Noen uten at dette innebærer bygningshøyder

har siden planer formulerer bystrateg iske, over- som er fremmed for eksisterende struktu

-1975 tilhørt ordnede spilleregler, andre skal kulti- rer. Flere høyhus i Oslo vil etter byrådets

det frivillige vere høyhusene, nye regelverk skal få oppfatning kunne skade byen estetisk og

korps innen kulturminne- orden på fortetning i småhusområder svekke byens historiske særpreg mot

vernet i Oslo. Byggeskikk- og atter andre skal virke for en vakrere Oslo-fjorden.»

skribent og fotograf i Bonytt by - fra landskap, parker og streder Bortsett fra dette tøyset om «moder

-1976-89. Medlem av Oslo ned til gatemøbler, reklame og mindre nitet» kan en kort oppsummering av et

Byes Vels komité for kultur- detaljen Og nå sist den som skal anvise overordnet program for hovedstaden

historiske skilt siden 1988. overordnede spilleregler for sentrums- knapt formuleres bedre. Men fra ord til

Tildelt æresprisen området: «Kommunedelplan for byut- handling blir det noe helt annet; man

Bypatrioten 1997. vikling og bevaring i indre Oslo». Seiv leverer treffende analyser og lirer av seg

Statsstipendiat fra 2007. om det legges opp til en del tankeløse hyggelige formuleringer om hoved-

fortetningsmodeller, har vi etter hvert stadens kvaliteter, for dernest å slippe

fått noe som samlet begynner å ligne revene løs i hønsegården.

Fra plandrøm til planflukt

Ikke før er man ferdig med å legge

POLITIKERNES GODE fundamentet for byplan og sikring av

INTENSJONER Oslos hovedkarakter, og lister opp

«Byrådet mener at Oslos grønne preg hovedstadens muligheter og begrens

med et klart amfilandskap med grønne ninger, kvaliteter og verdier - og trus

åssider og teppekarakter på bebyggelsen lene mot disse, så begynner man straks

som hovedprinsipp må opprettholdes å sabotere de gode intensjonen

som i dag. Den historiske indre bykjer- Særlig ille er det, etter understrek-

Panorama som viser et av de nens strukturer må også beholdes. Dette ningen av byen i landskapet; dens

tidligere utkastene til betyr at helhetlige miljøer som Cruner- hovedkarakter av amfi, å trøkke til med

«Barcode-feltet» sett fra syd. løkka og Frogner ikke bør brytes opp med massiv utnyttelse og høye bygg akkurat

Foran er det planlagt mer, høyhus. Det samme bør være førende for der hvor bebyggelsen burde vært lav;

men lavere bebyggelse. bymessig utvikling av strandlinjen. Viktige på orkesterplass nederst i amfiet ved

Illustrasjon: DARK arkitekter. bygninger må heller ikke bli utsatt for det indre havneområdet.
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på et profesjonelt planverk for hoved
staden.



De fleste later til å tro at høy utnyt- hele tiden på for enda høyere bygnin- Bjørvika sett fra vest med

telse med nødvendighet må kreve ger. operaen til høyre. Mellom

høye hus, men slik er det altså ikke. Paul E. Lødøen i Oslo S. Utvikling er operaen og de to allerede

Hvis man legger bygningene ned og begeistret: «Dette blir Oslos høyeste eksisterende bygningene

bygger i lukkede kvartaler, slik man har boliger, med en fantastisk utsikt.» NSB Atrium og Hotell Opera

gjort i et par tusen år, får man en mer Praktfull utsikt for de seksti der oppe i er antydet to bebygde

enn konkurransedyktig utnyttelse og høyden; en barriere for de tusener som tomter som begge vil bli

dessuten både en skjermet halv-privat blir liggende i skyggenes dal. revurdert og antagelig gitt

verden - og en offentlig. Men det er betydelig lavere utnyttelse,

visst ikke trendy lenger. «BARCODE» - EN KODE eventuelt skrinlagt, først og

KLEKKET UT I BAREN? fremst (or å sikre at operaen

“ALT ER EN VANE, «Hotell Opera» og NSB-bygget frem- får eksponere seg i byland-

SA REVEN ...» står i dag som beskjedne bygårder skapet. Illustrasjon:

For fem år siden reagerte forhenvæ- sammenlignet med hva som er varslet VIANOVA/Oslo kommune,

rende byråd Grete Horntvedt og ord- av bygningsformer i området. Fra den

fører Per Ditlev-Simonsen med forfer- nylig nedrevne Jernbaneskolen og

deise og angret på hva de hadde vært videre i retning av Ladegården, skal nå

med på å vedta: Olav Thons «Hotell reises resultatene av en bebyggelses-

Opera». Deretter kom det ett bygg til, konkurranse som ble vunnet av et ned

det enda større NSB-bygget. Man var erlandsk arkitektfirma med det sjarme

likevel enige om at deretter skulle ingen rende navnet MVRDV. Sammen med

bygg være over 40 meter høye; snore- firmaet DARK skal de gi arkitektonisk

loftet på operaen skulle få lov til å rage form til en gruppe bygg innen et for

i landskapet med sine 45 meter; der- mingssystem som kalles «Barcode», en

nest skulle man tillate ca. 50 meter som slags form-generator for absurde bygg
absolutt maksimum for noen av de Ut av denne kvernen kommer - for

øvrige, som et slags bakteppe. Nå er noen: fantasieggende og grensespren

denne høyden øket til 22 etasjer og 67 gende bygninger - for andre: absurde

meter, og prosjektutviklerne presser og groteske bygningsformer, et redsels-
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Europas arkitektur-
HOVEDSTAD?

PROGRESSIVE ARKITEKTER

åpenbart er å oppfylle målsetningen
om «modernitet» mer enn å vise

respekt for de bygningene som tross alt

er hovedårsaken til at Vestbanens byg

ninger er blitt stående, og at operaen

ikke ble plassert der. Her kan vi av illus

trasjonene se resultatet av ringeakt for
et fredet kulturminne, både foran, ved

siden og bak. Det mest konkrete fore

løpig er en besynderlig boks som er

plassert rett foran hovedinngangen.

Det mest underlige er at ingen har

kommentert den, verken på godt eller

ondt. Det er antagelig fordi man ikke
ønsker å avsløre sin vantro. Uansett er

reaksjonen i media; Ingen begeistring.

Ingen forundring over hva den har der

å gjøre. Ei heller noen kritiske kommen

tarer. Kun en øredøvende, forlegen
taushet.

kabinett av rotløs, egoistisk og kuende

arkitektur. Og stadig høyere.

Et slikt byggeri skal liksom forsvare vår

«modernitet» og sette Oslo på kartet

over interessante arkitekturbyer i ver

den. «Oslo kan bli Europas arkitektur

hovedstad», hevdet NALs forrige presi
dent, Gudmund Stokke. Det får vi da

inderlig håpe at det ikke blir noe av.

Mange er så opptatt av å begeistre

internasjonale arkitekturkretser, fiktive

fremmede og turister, at de glemmer
dem som bor her. Skal ikke arkitektur

først og fremst være å forme nyttige og

vakre bygninger og omgivelser for dem

som lever i og bruker byen?

Om andre også lar seg begeistre, så

kan det både være hyggelig og inn

tektsgivende. Men det er ikke sikkert at

Barcode forløser noen av delene. Og

dette planleggingsprinsippet gir form

til bygg som ikke bare ser fjollete ut,

men som også gir ekstremt lav utnyt

telse av tomtegrunnen, og derved er

med på å drive opp maksimalhøyden

på andre bygg innen planområdet.

Ett av utkastene til «Barcode

byggene» sett fra et stand

punkt under det såkalte

«Bispelokket». Bygningen til

venstre er allerede reist, og

kampen står om de neste to

eiendommene skal bebygges

på tilsvarende måte. Videre

østover i retning Ladegården

strides man om det skal

velges helt andre og lavere

bygningsformer. Illustrasjon:

OSU/Placebo Effects.

Når man i dag kikker tilbake på situa

sjonen i Bjørvika på 1980- og 90-tallet,

så skjønner man at mange ble beveget

av tanken på at dette bylandskap av

betong og motorveier, skapt i det alt

vesentlige i de første par tiår etter kri

gen, var blitt så forferdelig at man ikke

orket å ha det slik lenger. Man kunne

ikke tillate seg å ha så store, attraktive,

sentrale byområder liggende nærmest

brakk, men måtte gjenerobre taptForvarslet har vi fått fra den andre

sandkassen: Vestbanen, hvor målet bygrunn og forme et nytt sentrum øst.

Mange så da muligheten i et opera

prosjekt som spydspiss inn i elendig

heten, som ledd i en bystrategisk plan;

operaen som lokomotivet som skulle

slå inn halvåpne dører av urealiserte

muligheten
Men det var før vi fikk se resultatet av

konkurransen om operaen: En utfly

tende übegripelig egotripp av besyn

derlige former og dimensjoner, på
størrelse med et Kristiania-kvartal, som

en landskapsformasjon plantet midt i

byen; en hette av sne i form av lys

stein. Det som med en slik beliggenhet

kunne vært samlet, konsentrert og

LEKEGRINDER FOR

Operaen som lokomotiv
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geise. Bebyggelsen vil bli en barri-

Arne Sødal.
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monumentalt, er blitt flatt, übeslutt- først planlagte sperrende bygg Bildeparet er tatt fra St. Hallvard

somt og utflytende. Mest av alt har f.eks. mellom Børsen og fjorden klosteret på Enerhaugen 5-6 eta

operaen karakter av fabrikkanlegg, slik er blitt fjernet (det skulle bare sjer over bakkeplan. Standpunktet

man ser den fra nord, øst og syd. Kun mangle), og Kvadraturen vil få er representativt for tusenvis av

fra vest, f.eks. fra Paléhaven, opplever bedre kontakt med fjorden, en leiligheter i det østlige Oslo med

man en imponerende, enkel, majeste- kontakt den ikke har hatt siden fjordutsikt. I nederste bilde er

tisk virkning av grensesprengende

flater, former og proporsjoner.

fiskerestauranten «Fregatten»s «Barcode-blokkene» lagt inn.

dager tidlig på 60-tallet. Kampen Montasjen avslører retorikken om

Nå får vi den operaen vi får, og da står nå om operaen som motiv åpenhet og «transparent» bebyg

burde den fått lov å være det domine- og fondmotiv i ulike bybilder,

rende bygg i sine nære omgivelser. særlig sett fra Jernbanetorget og ere. Foto: MWK. Projeksjonen

Den må ikke sperres inne. En del av de området omkring Børsen.
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Operaen er tegnet også for å tilfreds-

stille det utvidede kulturbegrep: ikke

vannet, blir smadret mot rekkverket

Erfaringsbanken

Enerhaugen

høybygg. sible resultater - og deretter lappet

Opera på liv og død sammen. Det skjer i et ugjennomsiktig

tåkelandskap av gråsoner mellom folke

valgt styringsvegring, inkonsekvent for

valtning og halvoffentlig eierskap. Resul

tatet er kreftenes frie spill og minimal

mulighet for allmennheten til å delta.
men også for rullebrett-hip-hopere.

Publikum skal kunne spasere omkring
Vi ser stadig at saksbehandlingsfor

men kalt «forhandlingsplanlegging»

fører til at hovedoperatørene, med våre

folkevalgte og deres forvaltningsappa

rat på den ene siden - og utbyggerne

på den andre, binder opp planleg

gings- og byggesaker gjennom ulike

former for forhåndsavtaler. Det skjer

som regel bit for bit, og det blir vanske

lig for dem som er berørt, eller interes

sert, å finne ut nøyaktig når man skal

engasjere seg og uttale seg til saken.
Det som ofte forhandles bort, er demo

kratisk innflytelse. Lenge står plan- og

utredningsarbeidet tilsynelatende stille,
men så kommer det et ras med frister

og raske beslutninger. Det riktige tids

punkt er tilsynelatende aldri der: «Klar,

ferdig For sent!»

bli risikabelt på sommerstid når man

risikerer å bli kjørt ned av ungdom på

hjul, og livsfarlig ved juletid når en

Foreløpig ferskeste visuali- underkjølt overflate og høy fuktighet i

sering av «Barcode-bebyg- luften danner en tynn glassur av is på

geisen». Plan- og bygnings- marmordekkene, og sakesløse opera-

etaten, Oslo kommune. elskere sklir som pingviner ned mot

Man kan spørre: Er slike arki- eller ender i fjorden og drukner.

tektur-systemer, som kalles

spenstige, lekne, moderne HØK OVER SPURV I ET LISSOM

og internasjonale, egentlig D E M O K RAT I

et svar på bybeboernes De som nå ønsker å engasjere seg i det

ønsker om trivelige omgivel- nye Oslo Sentrum Øst i Bjørvika, som

ser. Helt sikkert er det at etter sigende skal være det største byut

bygningsformene erfrem- viklingsprosjektet i hovedstadens histo

mede, lite arealeffektive og rie, ender opp i en ugjennomtrengelig

driver byggehøydene i været saus av uklare politiske signaler, mer

i et område hvor overord- eller mindre tilfeldige arkitektkonkur

nede planer klart har fast- ranser på ulike nivåer - tredd inni hver

slått at det ikke bør være andre med forpliktende, ja, ofte irrever-
Ønsker man ved selvsyn å få dokumen

tert hvilke negative konsekvenser høy

hus kan få for sine nære omgivelser og

for et bylandskap, finner man det innen

for en kilometers avstand. Fra Tøyen

platået ved Ola Narr og Trafoen og fra

Kampen kan man betrakte de fire 15

etasjers blokkene på Enerhaugen. Noen

mer avslørende anskuelighetsundervis

ning i saboterende byplanlegging kan

man knapt finne. Erfaringen er kostbar,

men på sett og vis gratis. Men vi skal
altså aldri lære. Nå skal vi fortsette med

dette, bl.a. i Bjørvika.

I «progressive» arkitektkretser blir man

sett på med stor skepsis om man for

svarer tradisjonsbasert arkitektur som et

alternativt utgangspunkt for å plan-

SKAL VI ALLTID FINNE OPP

KRUTTET PÅ NYTT?

oppå bygningens store flater. Det kan

bare for silkemobben fra Oslo Vest,
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HVA SKJER SÅ?

st. Hallvard 1/2007

legge by. Det hjelper ikke å dokumen

tere at tradisjonelle kvartalsbygg, med

dets mange gode kvaliteter av effektiv

tomteutnyttelse og med gode data for

skjerming mot støy, svevestøv og foru

rensning, kan danne en god ramme
om beboernes liv. Tilbakeskuende arki

tektur blir skjelt ut for å være ufrisk og
bakstreversk.

Det er ikke mer enn et par tiår siden

byplanlegging i Oslo med forbilder i

europeisk urban kultur var god vare.

Store planer med et slikt innhold ble
lansert, men dessverre ikke realisert i

Bjørvika og Stiklestadkvartalet på

Grønland, tegnet av arkitektene Narud-

Stokke-Wik, Petter Bogen og Didrik

Hvoslef-Eide. 1 dag er det kontraste

rende modernitet og ekstremitetsfor

mer som gjelder. Det er altså blitt vikti

gere å eksperimentere og famle i blinde

enn å støtte seg på generasjoners møy

sommelig oppbygde erfaring. Det er

vanskelig å se noen tråder tilbake til

vellykket arkitektur f.eks. fra 1990-tallet

og fremover, så som Grønland Torg

komplekset med Smalgangen, tegnet

av Anker & Hølaas AS. Den nye depar

tementsgården i Akersgata 59 og Den

Norske Lægeforenings Hus på Christi

ania Torv, begge fra 1996 og tegnet av

Torstein Ramberg, det frodige og sjar

merende «post-barokke» tilbygg til

Christiania Glasmagasin mot Møllergata

(1990), ved F.S. Platou; arkitekt jan

Digerud. Videre bør nevnes Rikshospita

lets anlegg på Gaustad fra 1999, (Med

plan A/S Arkitekter), og ikke minst det

klassisk-moderne og storslagne univer

sitetsbiblioteket på Blindern (1999),

tegnet av Telje-Torp-Aasen.

av dem kaste kilometer lange skygger

opp gjennom byen. Dessuten er lokal

klimatiske forhold omkring slike bygg

bekymringsfulle; det vet ekspertene på

dette felt. Og det vet alle som innimel

lom ferdes i den vestlige del av Schwei

gaards gate. Men slik kunnskap velger
man altså å se bort fra.

På midten av 1980-tallet

inviterte Oslo kommune en

gruppe arkitekter til å utar

beide planer for utbygging

av Bjørvika. Planene ble ikke

realisert, bl.a. på grunn av

krakket i eiendomsmarkedet

på slutten av 1980-tallet.

En voldsom offentlig debatt om

« Barcode» og strekkode-arkitekturen i

Bjørvika ble utløst i november i fjor

pga. omreguleringssaken for de

resterende deler av planområdet, og

det faktum at man nå med egne øyne

kunne se det første bygget reise seg

nede ved Bispevika. Stadig nye illustra

sjoner, både utbyggernes egne - som

var ment å skulle imponere - men ble

opplevd som hensynsløse og derved
virket mot sin hensikt, og skeptikeres

egen dokumentasjon av brutale endrin

ger av bybilder, førte til at folk begynte

å reagere. «Barcode» som prinsipp var

vedtatt, men sprakk i forhold til gjel

dende regulering.
Det fins knapt spor av slike kvaliteter

i den nye lekegrinden i Bjørvika.

«Sarcode»-planene gir inntrykk av å
være en konkurranse i å forme følelses

kalde bygg og uhemmet fabulere med

ekstreme bygningsforrper. Det vi får i

tillegg, er en barriere av høye og übe

gripelige bygg. I vinterhalvåret vil noen

En underskriftskampanje mot høy

husbyggeriet samlet raskt over 30.000
underskrifter.

En meningsmåling i Aftenposten i
desember fortalte at 71 % av Oslos

befolkning er imot prosjektet.
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NYTT BYSTYRE TIL HØSTEN?

het» har for mange skapt tvil om hvor

seriøst det i virkeligheten er.

Men nå går det mot kommunevalg, og

alle som har fulgt med de siste par tiår,

vet at det ofte er meget små marginer

som avgjør mellom blokkene på ven

stre og høyre siden i Oslopolitikken. De

fleste sentrale politikere har nå sagt seg

villig til å se på planene på nytt, men

de sitter oppi en myr av svært kompli
sert avtaleverk. Deler av dette må anta

gelig oppheves og reforhandles; kan

skje det hele bør nullstilles og formule

res på nytt. Man har tross alt eier- og

avtalestrukturen intakt, som gjør det

lette re å legge kabalen på nytt.

Det er nødvendig at politikerne nå

orker å gå inn i sakskomplekset og ikke

later som om de gjør en innsats, for
siden bare å iverksette mindre, kosme

tiske endringer som skuebrød for lik

som å roe ned opinionen. Vi får virkelig

håpe at alliansen mellom Plan- og

bygningsetaten, utbyggerne og våre

folkevalgte har fått seg en liten knekk,

men det er til syvende og sist politi
kerne som sitter med nøkkelen til et

menneskelig Bjørvika.

En liten ting til slutt: Det fins ingen

pasientskadeerstatning for byboere

som blir utsatt for menneskefiendtlig
arkitektur.  
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antikvariat,net
Skandinavias største marked for

antikvariske og brukte bøker

Fra Kampen park har all- FOLKEVALGT SNUOPERASJON
mennheten utsikt til det r ,n„
mennneten uts.Kt tu aet Egentlig er alle involverte i klemme,

indre fjordområdet. To av p|an leggere og utbyggere som foret

høyblokkene på Enerhaugen politikerne med et prosjekt som var i

forstyrrer utsikten og burde strid med kommunens egne OVerord

tjene som en advarsel. Plan- nede p | aner Qg gje | dende reg U |ering;

og bygningsetaten har valgt po |itikeme som gikk inn for planer de

et standpunkt for sin konse- j[<ke he|t så kon sekvensene av, og

kvensutrednmg uten fjord- utbyggere som sitter innvevd iet avta

utsikt. Derved bhr det mgen lesystem som ikke bare er komplisert.

Utsikt sorn försvinner... men som er de) av et förvaltningsverk

som hindrer innsyn og som gjør det

vanskelig for interesserte å innhente

informasjon. Den siste part i klemme er

byens befolkning. Opinionen våknet

sent, for det har ikke manglet på pre

sentasjoner av «strekkode-byen» etter

hvert som planene har begynt å ta

konkret form, men stadig nye varianter

av prosjektene, ja, hele prosjektideens

variasjonsmuligheter og «übesluttsom-
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