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Den norske arkitekturen
I denne serien reiser Ronny Spaans rundt i landet og ser korleis det står til med arkitekturen i norske byar og bygdebyar.
Ronny Spaans er forfattar og filolog.

TANNGARDEN: Arkitekt Peter Butenschøn speidar ut mot Barcode, høgdepunktet i Fjordbyen. Høghusa skuggelegg store delar av Oslo aust. Det som skulle bli eit inviterande, ope byrom, blir eit dikterande rom, seier Butenschøn.
Foto: Ronny Spaans

Oslo: Pengane flekkjer
tenner mot fjorden
Det nye Oslo tek form, Fjordbyen. Visjonen var ein heilt ny bydel for alle osloborgarar.
Resultatet er kynisk eigedomsutvikling. No vonar velforeiningar og arkitektar å snu utviklinga.
RONNY SPAANS
ronny.spaans@hotmail.com

I

år er det ti år sidan den store
planen kom til. Heile Oslos sjø
side skulle byggjast ut og nyt
tast til framtidig byutvikling. No
er arbeidet i full gang. 9000 bu
stader og 42.000 arbeidsplassar
skal etablerast. I tillegg kjem par
kar og museum og ikkje minst
ein hamnepromenade frå Lo
havna i aust, gjennom Bjørvika
og den nye Operaen, til Filipstad
og Frognerstranda i vest. Oslo er
ikkje lenger Oslo. Oslo er Fjord
byen.
Fjordbyprosjektet blir rekna

for det største og dyraste byut
viklingsprosjektet i noregssoga.
Byen har ikkje vore gjennom ei
så stor endring sidan Christiania
vart grunnlagt i 1624, då hollen
daren Isaac van Geelkerck staka
opp Kvadraturen. Denne gongen
står òg ein hollendar ved rattet,
Winy Maas og arkitektkontoret
hans, MVRDV. Maas er meister
hjernen bak den mest oppsikts
vekkjande delen av Fjordbyen,
det såkalla Barcode på Bjørvika
– ei rekkje spektakulære høghus
som glinsar kvast langs Oslo sjø
side.
Det er ingen tvil, store ting
skjer i Oslo. Oslotigeren ledar

på seg. Men er det den nye byen
som opnar seg mot fjorden,
eller Tigerstaden som flekkjer
tenner?
– NO MÅ VI ROE OSS NED
Ikkje alle er byrge over fjordby
planen. Serleg Barcode, «tann
garden», har vekt sterk kritikk.
Ei meiningsmåling som Aften
posten gjorde i 2007, viste at 71
prosent av oslofolket var imot
høghusa. «Generasjonen vår har
gjort nok ugagn.» Slik karakteri
serte arkitekt Niels Torp utbyg
ginga i eit innlegg i same avis i
vinter. No har Niels Torp valt å gå
til handling.

Han er ein sentral aktør for ei
plansmie – eit ope byplansmøte
der vanlege innbyggjarar får
høve til å diskutere byplanspørs
mål med fagfolk – for neste steg
i byggjeprosessen: Filipstad, den
vestre delen av Fjordbyen. Torp
tek opp att kritikken når eg vit
jar han på det kjende arkitekt
kontoret hans.
– No må vi roe oss ned, la
kremtomtene liggje til nye gene
rasjonar arkitektar som ten
kjer meir berekraftig og langsik
tig enn vi. Filipstad er eit fantas
tisk tomteareal. Etter Bjørvika er
Filipstad det største byggjepro
sjektet i Fjordbyen.

PROFITT ELLER VELFERD
Korleis ser reguleringsplanane
for Filipstad ut? Både Plan- og byg
ningsetaten og Havnevesenet har
fremja planar. Planen åt Havneve
senet briskar seg aller mest: Dei
planlegg inkje mindre enn Oslos
høgste bygning på tomta, eit 33
etasjar høgt konferansehotell i
ei dramatisk arkitektonisk utfor
ming. I tillegg skal Color Line få
ein ruvande terminal. Men Niels
Torp er ikkje imponert:
– Dei har bomma totalt, seier
han og forklårar:
– Containertermi
nalen blir eit «Fort
Knox». Saman med
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hotelltårnet og høghusa
som skal byggjast,
vil det ikkje opne
opp for, men blokkere
sambandet mellom byen og
fjorden.
Eit siste punkt gjeld motor
vegen som går gjennom Frogner
stranda, som har forma eit uløyst
problem for bydelen i mange år. I
den noverande planen vil vegen
gå gjennom det nye Filipstad
i ein lukka tunnel, men i open
trasé i den gamle delen. Til det
har Torp ein spitig kommentar:
– Her er det tydelegvis øko
nomisk vinst, ikkje omsynet til
miljø og folk, som tel. Skal Oslo
Havn kunne selja dei rådyre tom
tene til finansnæringa, må dei
vera attraktive. Eksos og bilstøy
vil skræme potensielle kjøparar.
Miljøproblema overlèt dei heller
til dei fastbuande. Og dette kallar
dei byutvikling!
DEN ALTERNATIVE PLANEN
Etter ei veke er plansmia over,
og eg møter Niels Torp att. Han
viser meg utkastet deira til ein
alternativ reguleringsplan:
– Vi sløyfar tårnet. Høgda på
nybygga blir justert ned frå åtte–ti
etasjar til fem–seks etasjar. Ei fri

– «Fasjonable» arkitektar står ikkje for ei
fortetting, men ei
medviten fragmentering av byromet.
Nikos Salingaros,
arkitekturteoretikar
are utforminga av bygningane vil
repetere den eksisterande struk
turen i bydelen og halde oppe den
naudsynte oppsluttande karakte
ren. Det same gjeld ein park som
er planlagd; han blir integrert
med eksisterande parkar.
Når det gjeld motorvegen og
terminalen, vil ein ty til større
bruk av underjordiske anlegg,
seier han:
– Motorvegen blir lagd i ein
senketunnel som vil gå gjennom

Eidsvoll
Nasjonal
vogge truga
av monu
mentalis
men i Garder
moen.

Brønnøysund
Svært kjøpe
senter plas
sert i sen
trum prega
av låghus.

Sogndal
For mange
betongkas
ser med flate
tak.

Utkastet til Filipstad frå Oslo Havn. I midten ruvar eit 33 etasjar høgt konferansehotell. Blir det reist, blir det Oslos høgste bygning. Slik
stjernearkitektur, som det blir kalla, brukar sensasjonell utforming som salstriks. Illustrasjon: Spacegroup

Protestar frå grasrota reagerer på planane. Her er utkaste
eksisterande bygningar. Illustrasjon: Niels Torp og Arne Sødal

eit større område, og i ein trasé
som delvis blir overdekt. Color
Line får ein underjordisk termi
nal knytt til seg, attåt ein under
jordisk parkeringsplass. Såleis
får vi frigjort store areal på over
flata som kan koma byborgarane
til gode.

rast med dei gamle, disiplinerte
og kyske monumenta åt borgar
skapen: Slottet og Nationalthea
tret. Dei gamle gråbeingardane
i byen har aldri vore så gråe før.
Barcode-bygga kan heller ikkje
jamførast med Oslo rådhus – det
som i si tid var nasjonens fram
vising av seg sjølv langs sjøkan
ten, eit bygg smekkfullt av iden
titetar: norskdom, arbeidarkultur
og feiring av sjølvstende.
«Massive bygningsmiljøer uten
variasjon lå høyest på skalaen for
fremmedgjørelse», skriv kultur
journalist Ulf Andenæs i Aften
posten. Han refererer til interna

– «RØRANDE STEMNING»
Skarpsno og Gimle Vel tok ini
tiativ til plansmia. Det var over
veldande interesse for arrange
mentet og fullsett sal. Terje Kro
nen frå Naturvernforbundet i
Oslo Vest var til stades. Prosessen
kring plansmia kallar han «føre
biletleg»:
– Vi har hatt kontakt med
Plan- og bygningsetaten opp gjen
nom åra, men det er fyrst no eg
opplever å vera del av ein kon
struktiv dialog om utvikling av
området. Det var ei rørande stem
ning den siste kvelden då det nye
utkastet vart lansert.
– Filipstad er det største utbyg
gjingsprosjektet etter Bjørvika.
Bydelen kjem i forlengjing av
Aker brygge og Tjuvholmen; han
vedkjem ikkje berre vestkant
folk, men oss alle, legg han til.
Eg spør Stein Kolstø, prosjekt
leiar for Oslo kommunes Fjord
bykontor, om han ikkje er uroa
over protestane som kom til
ytring i plansmia.
– Den offentlege høyringa er
nettopp til for slike attendemel
dingar. Vi har sjølve levert mate
riale til plansmia og skal lesa ut
kastet når det blir levert inn til
oss. Finn vi gode synspunkt i ut
kastet, vil vi sjølvsagt vurdere dei.
Han legg vekt på at Oslo er ein
av dei byane i Europa som veks
snøggast.
– Reguleringa for Filipstad
er laga for å møte denne utfor

Tromsø
Brokut arki
tektur, men
byen har
sjarm.

Stavanger
Spenstig arki
tektur utan
vektlegging
på signal
bygg.

Kristiansand
Mellom små
hus og stor
mannsgalen
skap.

dringa. Vi skal ikkje gløyme at
femti prosent av alt areal på regu
leringane våre til Filipstad blir
bustadområde.
– Men vil ikkje Filipstad bli
som Bjørvika, der finansnæringa
tydelegvis har fått fyrsteprioritet?
– Bjørvika er enno ein byggje
plass. Det er uråd no å koma med
ein dom over området så tidleg.
La oss byggje ferdig og få på plass
alle bustadene, biblioteket og dei
andre offentlege roma og så vur
dere utfallet.
KVA ER OSLO?
Kva er Oslo, «denne forunderlige

by som ingen forlater før han har
fått mærker av den», som det hei
ter i Sult? Kastanjeby? Eller hero
inby? Og no sist: terrorby? Eg har
budd i Oslo meir eller mindre
samanhangande sidan 1995 og
kjenner meg som oslomann. Eg
går for fyrste gong ned til Bjør
vika sidan byggjinga tok til. Bar
code-rekkja tek pusten frå meg
– ikkje berre på grunn av den
arkitektoniske utforminga, men
òg framdrifta i byggjeprosessen.
Hovudstaden endrar seg i ein
ugripeleg fart.
Eit heilt nytt og ukjent Oslo
reiser seg, som ikkje kan jamfø

Mangfald og småbutikk på hjørnet, lyder ein av visjonane i
«Fjordbyplanen». Til venstre: resultatet, ei steril egg som
støyter frå seg all urban aktivitet. Foto over frå Fjordbyplanen

«Fjordbyen skal være en
arena for alle og skal bidra
til et mangfold.»
Frå «Fjordbyplanen», Oslo kommune

Ål i Hallingdal
Det skal meir
enn bonde
raud fasade
til å gjera ei
bygd bonde
romantisk.

Ålesund
Gje oss detalj
ane og ara
beskane
attende,
livsgleda i
jugendstilen!

Kragerø
Perfekt på
grensa til
keisam.

Bergen
Bergen sen
trum får så
mangt eit
hjarta til å
smelte.

Rakkestad
Har lagt ned
kjøpesenteret
og flytt han
delen inn til
sentrum.

Voss
Homogent
og vakkert
byrom, men
utkanten
av sentrum
øydelegg
heilskapen.

Arendal
Byen har
potensial til
å bli av dei
vakraste i lan
det. Difor vert
ein vonbro
ten. Jamvel
gamlebyen er
skjemd ut.

Røros
Det mest
impone
rande er at
alle kommu
nale institu
sjonar enno
ligg i gamle
trehus.

Risør
Ein av Noregs
best bevarde
trehusbyar,
men truga av
eit stort byg
geprosjekt.

Alta
Byen er
spreidd i fleire
sentrum med
høge hus.
Løysinga er
fortetting og
fleire busta
der i sen
trum.
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Arkitektur
«Ser jeg dig atter, du skjæve
/ gamle forbyggede stræde /
mørkne dig ind mellom stammer», song Olaf Bull om Pilestredet. Men det sjarmfulle, skeive
stretet som gav staden karakter,
er forsvunne i sjellause kontorgater. Kunsten er å halde balansen
mellom identitet og kontinuitet
på den eine sida og byutvikling
på hi. Saneringa av Pipervika og
reisinga av Oslo rådhus er døme
på vellukka byplanleggjing. No
opplever Oslo det største byutviklingsprosjektet nokon gong.
Medan byens «hjarto», Akerselva,
Kvadratuten og Stortorget, blir
forsømde, feirar politikarar eit
prosjekt som 71 prosent av Oslos
innbyggjarar er imot.
Terningkast: 3

et frå ei plansmie som vart halden i månadsskiftet. Motorvegen er for ein større del lagd under bakken, og byggjestilen er i harmoni, ikkje kontrast med

sjonale undersøkjingar på folks
mentale reaksjonar på høghus.
I denne samanhengen nemner
Andenæs den gresk-amerikanske
matematikaren og arkitekturteo
retikaren Nikos Salingaros, ein
kjend kritikar av konvensjonell,
moderne arkitektur, som i 2008
vart kåra som ein av «femti visjonærar som endrar verda vår» av
det amerikanske tidsskriftet Utne
Reader.
UMENNESKELEG
BYPLANLEGGJING
Eg sender materiale om Bjørvika
og Filipstad over til Salingaros

og spør om domen hans. Nordmenn er kjende som eit fornuftig
og varsamt folk, seier han, men
denne eigenskapen finn ein ikkje
att i det nye Bjørvika.
– Det er ein tydeleg samanheng mellom fanatiske, nihilistiske straumdrag i samfunnet og omgjevnaden dei veks
fram i. Vald er ein integrert del
av moderniteten. Dei nye monumenta på Barcode utstrålar etter
mitt syn ei slik verdiløyse.
«Urban byutvikling» kallar
hjernen bak Barcode, Winy Maas,
høghusa sine i eit intervju i Aftenposten. Salingaros kallar derimot

heile prosjektet for absurd, antiurban byplanleggjing:
– «Fasjonable» arkitektar står
ikkje for ei fortetting, men ei medviten fragmentering av byromet.
Byggverka deira fører med seg ein
alarmerande transformasjon av
samfunnet. Slike monstrøse kolossar gjer oss umenneskelege.
– Berre ein alternativ, human
design kan berge Oslo frå å øydeleggje seg sjølv og kulturen sin.
Eg vonar difor nordmenn har så
mykje sunn fornuft at dei gjer
eit intelligent val og ikkje blindt
underkastar seg den moderne
arkitektoniske kulten.

– Frå by- til eigedomsutvikling
B
jørvika skulle bli for alle,
men no synest staden å
vera skapt for finanseliten.
Kvifor, undrast eg. På veg forbi
Operaen kjem arkitekt og tidlegare rektor ved Kunsthøgskulen i Oslo, Peter Butenschøn,
syklande imot meg. 13 prosent
av all inn- og utgåande trafikk
skal vera sykkelbasert, heiter
det i visjonen for Fjordbyen.
Butenschøn er ein god start.
Elles såg eg ingen syklistar her.
Butenschøn har svar på
spørsmålet mitt. Problemet ligg
i prisen på tomtene:
– Dei er ekstremt høge. Det
skapte problem for stat og kommune. Det vart difor etablert
halvoffentlege firma, som fungerte som dei børsnoterte. Dei
bygde ut infrastruktur og selde
ferdige prosjekt til finansnæringa. Berre dei har kapital til
å betala slike kvadratmeterprisar. Vi har altså overlate livsviktig byutvikling til marknaden.
Dermed er spelet avgjort,
konkluderer Butenschøn. Synet
av bygningane fortel alt:
– Dei dundrar ned i bakken
som tunge og glatte glasboksar,
dei skaper ikkje noko gatemiljø
som folk kan orientere seg etter.
Det varierte byromet med grønsakshandel og kafé på hjørnet,
som vi vart lova, blir ikkje røyndom. Inn frå gata ligg lobby for
bank- og revisjonsverksemd.

– Ein har gått frå by- til eigedomsutvikling, hevdar Butenschøn.
– Ein eigedomsutviklar må
tenkje kortsiktig investering
og vinst, han kan ikkje tenkje lenger enn ein femårsperiode. Byutvikling tyder derimot
langsiktig investering, vinsten
syner seg fyrst etter mange år, i
andre sektorar og budsjett.

– Det varierte
byromet vi vart
lova, blir ikkje
røyndom.
Peter Butenschøn, arkitekt
og tidl. rektor ved Kunsthøgskulen i Oslo
– Har politikarane skjøna
kva dei gav seg ut på?
– Dei visste neppe konsekvensane av det, men no er dei
fanga i sitt eige spel. Dei burde
ha skjøna kor farleg det var å
tinge bort styringsevna.
– Speglar denne utseljinga
av statlege og kommunale oppgåver ein internasjonal tendens?

– I Tyskland har dei offentlege halde på styringa over
store byutviklingsprosjekt. Slik
skulle det vore i Noreg òg. Det
handlar ikkje om utgiftene ein
får inn med éin gong, men om
den sosiale, økonomiske og
miljømessige vinsten på langt
sikt.
– Kva med bygningane i seg
sjølve. Vil ikkje den originale
utforminga deira fungere som
eit trekkplaster?
– Dei er for høge, dei ligg
for tett, og dei ser ut som flotte
objekt på avstand. Men mandatet åt Oslo Havn er å utvikle
hamneverksemd, ikkje allsidig
byutvikling. Det er ikkje der
dei har kompetansen sin. Ein
så kompleks byorganisme som
Bjørvika krev ei sterkare offentleg og politisk styring.
– Kva med visjonane åt
Fjordbyen Oslo? Kor mange av
dei står att?
– Når indre hamn no blir
ombygd frå ei transport- til fritidshamn for innbyggjarane av
byen, er det eit dramatisk og
viktig grep. Men det er synd at
så mykje av det som blir bygt,
er for ei snever sosial og økonomisk gruppe. Av alle visjonane
er kanskje den viktigaste at
ein offentleg promenade langs
heile hamnekanten blir reist,
frå aust til vest.

Kollektivtrafikk
Oslo har det meste: trikk, t-bane,
buss og båt. Serleg båtsambandet
til øyane i Oslofjorden er ei fjør i
hatten for Ruter Oslo. Men store
problem står uløyste. Hovudstaden vår ligg i oslogryta, som samlar opp ureining og er den regionen i Noreg som aukar mest.
90.000 bilar passerer Filipstad og
Frognerstranda dagleg. Kommunen er uviss på om det er pengar
i Oslopakke 3 til å leggje E18 i
tunnel. Kollektivtrafikktilbodet
må aukast drastisk for å møte
utfordringane. No kan ein ikkje
vera knipen på pengepungen.
Terningkast: 4

Sykkelstigar
Oslo er ikkje eit dårleg utgangspunkt for syklistar. Om visse
område er kuperte, byd storparten på store og gode sykkelflater.
Men på dette punktet har Oslo
kommune svikta totalt. I København blir heile 37 prosent av alle
reiser gjennomførde på sykkel,
i Oslo berre 3–4 prosent av alle
reiser. Det finst heiderlege tiltak
som Oslo Sykkelfest, men SykkelOslo er og blir ein skandale.
Terningkast: 1

Møteplassar
Oslo er studentby og festivalby.
Utelivet byd på alt frå hippe
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kaféar og restaurantar på Grünerløkka til brune pubar som Schrøder og Dovrehallen – vedunderlege stilleståande byoasar som
protesterer mot det pretensiøse
modernitetshysteriet ved Oslos
sjøside. Men ute i bydelane er tilbodet dårlegare. Kampen Bistro
er stengd på grunn av brann.
Underleg nok finst det ingen
andre gode restauranttilbod i
denne urbane bydelen.
Terningkast: 5

Mattradisjonar
Oslo smaka lenge kebab og Narvesen-pølse. I dei seinaste åra har
Tigerstaden vorte overraskande
kulinarisk. Eit eige fisketorg skal
opne på Rådhuskaia og ein mathall ved Cubaparken. Lat oss vone
det ikkje blir like dyrt som bondemarknaden på Grünerløkka.
Kva er oslomat? Vi har dei dyre
og mellomdyre restaurantane,
men kvar er den billege gatema-

Oslo-kebab. Foto: Wikipedia

ten som speglar att byidentitet og
skaper liv i gatene? København
skjemmest ikkje av dei raude
pølsene sine, heller ikkje Amsterdam av pannekakene. Er reglane
åt Mattilsynet for strenge til at
han kan oppstå?
Terningkast: 3

Råd for framtida
«Skomakar, bli ved din leist»,
mana grekaren Apelles. Oslo
Havnevesen bør konsentrere seg
om hamneutbyggjing, mandatet
deira, og ikkje drive eigedomsspekulasjon. Dei bør heller ikkje gje
seg ut for å vera byplanleggjarar.
Store delar av Fjordbyen er ferdigbygde – til glede for sume, forarging for andre. Vi må gjera det
beste ut av prosjektet, endå om
utviklinga har bore gale av stad.
Utkastet til ny reguleringsplan for
Filipstad viser oss veg framover.
Med det som grunnlag kan mange
av dei opphavlege visjonane for
Fjordbyen likevel bergast.
RONNY SPAANS

Barcode på Bjørvika, ikkje frå sjøsida, synsvinkelen vi er vane med å sjå Noregs største
byutviklingsprosjekt frå, men frå baksida. Denne røyndomen ved Fjordbyen er like reell
som glamourbiletet frå sjøen. Vegen mellom dei skuggetunge høghusa og jarnbaneskjenene blir truleg Noregs stusslegaste veg. Foto: Ronny Spaans

