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FRA PLAN- OG bygningsetaten i Oslo kom sist
høst forslaget til en såkalt arkitekturpolitikk. Fag-
miljøet bifaller dette utspillet, som til tross for
mange upresise formuleringer og få konkrete for-
slag, er kunnskapsgivende og burde styrke be-
visstheten blant våre politikere om hvor viktig
dette området er. Generelt knyttes utspillet til
demokratiske prosesser i byutvikling, og aktuali-
seres i debatten om det som skjer i Bjørvika.
Som et mantra lyder lokalpolitikernes forsvar av

det nye Munch-museet; en meget kompetent jury
gikk enstemmig inn for Lambda. Det lyder jo flott,
men dekker ikke realitetene. Politikerne ble stilt
fritt til å velge mellom tre premierte. Det var Hav
Eiendom som i sluttfasen anbefalte Lambda, og
man kan jo spørre: med hvilken kompetanse? Nå er
det heller ikke første gang at en såkalt kompetent
jury har møtt tunge protester. Når de som går inn
for det omstridte nye Munch-museet like før jul
hevdet at vår nye riksantikvar nærmest «truer de-
mokratiet» ved å kreve omkamp om Bjørvika,
ringer noen klokker om tidligere såkalt høy jury-
kompetanse med etterfølgende udemokratiske
prosesser.

LENGST TILBAKE er det fristende å trekke fram
arkitektkonkurransen om utformingen av Karl
Johan-kvartalet fra 1960-årene. En kompetent jury
ga den gangen førstepremien til et forslag som rev
hele kvartalet og foreslo et høyhus lik det senere
Postgirobygget for å kunne finansiere nye Det
Norske Teatret. Til tross for antikvariske protester,
protester fra Oslo Byes Vel (OBV) og Oslo Arki-
tektforening, gikk saken igjennom i bystyret. Ved-
taket ble av OBV anket inn for Departementet,
hvor en våken byråsjef fikk politisk gjennomslag
for å stoppe utbyggingen. Ingen beklager i dag at
lokalsamfunnet ble overprøvet, og funnet for lett.
Vårt neste eksempel er Oslo Havnevesens forslag

fra 1993 om å utvide Filipstadkaia med150meter
mot Tjuvholmen, for å kunne betjene en større
containerhavn. Til tross for høylytte byplanfaglige
protester, beboeraksjoner på Ruseløkka og Skille-
bekk, og uavhengige logistikere som tilbakeviste
Havnevesenets prognoser for framtidig container-
trafikk, gikk også her et nær enstemmig bystyre inn
for utvidelsen. I et siste protestmøte i Polyteknisk
Forening, ble tilstedeværende miljøvernminister
Thorbjørn Berntsen anmodet av forsamlingen om å
stoppe vedtaket. Den karismatiske ministerens
lakoniske svar lød: «Her ber dere meg – som står på
valg i Oslo Arbeiderparti – om å gå imot et parti
som var enstemmig i denne saken.»
Så var det akkurat det han gjorde, og ble gjen-

valgt. Senere viste det seg at Havnevesenets kalky-
ler var gale. Som et paradoks er det nå utbyggerne
av Tjuvholmen som har spist seg den andre veien;
innover mot Filipstad, uten at dette har vært be-
handlet politisk. Rent tjuveri av offentlig eiendom,
hevder mange, men det er en annen historie.

DEN FØRSTE konkurransen om en utvikling av
Vestbaneområdet i 2002 i regi av Statsbygg, endte
også med en storm av protester på den såkalte
kompetente juryens avgjørelse. Blant protestene

var Byantikvaren og Riksantikvaren, Oslo Byes Vel
og 100 organiserte arkitekter i Oslo Arkitektforen-
ing. Programmet var uprofesjonelt utformet, blant
annet med krav til et bygningsvolum det ikke var
plass til på tomten. Vinnerprosjektet måtte derfor
endres radikalt, noe som førte til protester fra de
andre konkurrentene, sommed rette forlangte ny
juryering.
Til tross for alt dette, ble forslaget – etter sterk

bearbeidelse og knapt til det bedre – nær enstem-
mig vedtatt i bystyret. Dagens Næringsliv avslørte
senere at det ikke var den berømte Rem Koolhaas
som sto bak prosjektet, men hans assistent. An-
nenpremievinneren Sir Norman Foster mente da at
det var han som ifølge konkurransereglene måtte
overta. Det endte med at hele saken ble droppet og
tomten solgt tilbake til staten.
En ny og meget kompetent jury har plukket ut

tre prosjekter i Bjørvika. Som innledet er Lambda
anbefalt av Hav Eiendom etter at juryen har trukket
seg tilbake. Det siste er en ansvarsfraskrivelse som
vi sjelden ser i slike konkurranser. Protestene hag-
ler, og Riksantikvaren og operasjefen er ikke alene
om på ny å utfordre demokratiet.

HER SKAL VI først ta for oss et uklart konkurranse-
program, hvor deltakerne burde fått vite at pro-
sjekter vest for Paulsenkaia ville bli avvist. Det ble
også protestert fra en av dem som gjorde nettopp
dette. Programmet var ellers krystallklart på ett
punkt; at miljøhensyn (les: energiøkonomisering)
ville bli tillagt stor vekt i evalueringen. Det siste er
den mest alvorlige innvendingen mot glasshøyhu-
set Lambda. Arkitekten imøtegår dette med det
patetiske svaret: «Dette er ikke et glasshus, men et
betonghus kledd med glass.»
Vi står overfor et bygg som i disse klimadager

krever store ressurser til oppvarming og nedkjø-

ling, samt et helt unødvendig bruk av energi for å
ordne logistikken med heiser og rulletrapper. Det
hevdes fra politisk hold at man følger en regu-
leringsplan det har tatt mange år å utarbeide for å
nå konsensus. Der står det imidlertid klart at høye
bygninger ikke skal plasseres i sjøkanten, men tilta
fra det lave mot det høye nord for operaen – stikk i
strid med Lambda. Det dagsaktuelle kompromisset
mellom byrådet og Riksantikvaren om noe lavere,
endrer ikke innsigelsene.
Som for Vestbanen innser man behov for endrin-

ger som vil avvike fra juryens begrunnelse for
premiering. Plan- og bygningsetaten anbefaler en
reduksjon av høyden, som i sin nåværende form
reduserer utsiktskvalitetene fra operataket mot
Ekeberg, og at den høye og monotone fasaden mot
Bispevika må bearbeides. Dette kan gjøres ved å
legge inn flere åpninger – eller ved også her la pub-
likum vandre på utsiden av utstillingsområdet. Det
betyr ytterligere tap av energi. Er i det hele tatt en
slik bygning det riktige svaret på logistikken i et
museum, der flere tusen besøkende skal ta seg fram
vertikalt og alle 14 etasjer fylles med ventilasjons-
kanaler ført over tak. Ingen av de andre 19 for-
slagene, uavhengig av kvaliteter for øvrig, har falt i
en slik felle.

I MOTSETNING til de omtalte bystyrevedtakene
om Karl Johan-kvartalet Filipstad, som var nær
enstemmige, går et stort mindretall – 36/23 – imot
Lambda. Mulighetene for at flere i bystyret snur fra
for til mot, ikke minst når prislappen kommer på
bordet og angremulighetene blir mer legitime,
imøtesees med optimisme. Da bør man igjen vur-
dere en videre utvikling på Tøyen, eller at tomten
ved Middelalderparken stilles til disposisjon for en
ny konkurranse – dersom Kulturhistorisk museum
lokaliseres til Bygdøy.

ARKITEKTUR:Historien er full av eksempler på kompetente juryer som har
anbefalt dårlige forslag. Lambda er bare den siste i rekka.

OMSTRIDT VINNER:Vi står overfor et bygg som i disse klimadager krever store ressurser til oppvarming og nedkjøling,
skriver innsenderen. Foto: Hav Eiendom/Scanpix
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