
Seks fotnoter til rivingen av Holmenkollen 
 

 
AV JAN ERIK VOLD 

 
Når Holmenkollbakken i disse dager rives, er det resultatet av en 
udemokratisk prosess. Den fornyelse av hoppsporten i 
hovedstadsområdet som et ski-VM kunne by på, vil utebli. 
Arkitektonisk er ”Holmenkollen Fyr” en kopi av den nye bakken i 
Garmisch. Besserudtjernet vil forsvinne for alltid.  

Det er forarbeidet til VM-søknaden som er katastrofalt. 
Byen er havnet i en tidsklemme og velger en kortsiktig løsning. 
Ansvar faller først og sist på Fremskrittspartiets idrettsbyråd, som har 
skviset gjennom en løsning Bystyret har gått imot.  

Her følger seks fotnoter til rivingen av Holmenkollen:  
 

1: DET UTREDNINGSMESSIGE 
Oslo la ut sonderinger for å søke et VM på ski i 2003. Endelig søknad 
for VM 2011 ble sendt inn april 2005, med utgifter til nyanlegg anslått 
til 110 mill. kr. Oslo fikk mesterskapet i juni 2006. I mars dette år 
vedtok bystyret en arkitektkonkurranse, med krav om at en ny bakke 
”også i fremtiden skal presenterer norsk formgiving på en gjennomført 
måte, og at dagens profil i hovedsak blir gjennomført”. Prisrammen 
settes til 230 mill. kr. 

Arkitektkonkurransen ble avgjort i september 2007, med et 
vinnerprosjekt til 1,4 milliard kr. Byrådet avviste prosjektet som for 
dyrt. Ved den endelige avgjørelse i desember ble den økonomiske 
ramme øket til 900 mill. kr. 

Noe egentlig utredningsarbeid om Holmenkollen 
Nasjonalanlegg, bortsett fra en to-ukers hasteutredning i desember 
2005, kom ikke i gang før i desember 2006. 
 Samtidig har ØKAW arkitekter i Oslo inngått i en 
arbeidsgruppe som evaluerer forslag til nye bakker i Holmenkollen 
Nasjonalanlegg. De fant at den fornuftigste – og langt billigste – 
løsning var å beholde Kollen som normalbakke og legge den nye 
storbakken til Midtstulia, der en grankledd bakkeskråning gir 
skjerming mot vind, lavere beliggenhet og kulde i dalsøkket gir 
mindre tåke. Her fins god plass til storbakke på K 122 (og større), 
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pluss en rekke mindre treningsbakker, mulighet for avvikling av 
kombinert på en og samme arena, kilometerlange langrennsspor og 
andre fasiliteter som den ”overfylte” Holmenkolltomta ikke rommer.   

På privat initiativ la ØKAW fram et forslag om denne 
løsningen i august 2007, revidert i desember. Utredningsarbeidet viser 
at arkitektkonkurransen aldri skulle vært utlyst.  
 

2: DET BYHISTORISKE 
Oslo har to verdenskjente idrettsarenaer, Bislett stadion og 
Holmenkollbakken. Den første er revet og redusert til en 
dysfunksjonell, ennå ikke ferdigstilt sommerarena. En rehabilitering 
ville gitt ferdig helårsarena, underjordisk oppvarmingshall, null 
trafikk-omlegging, Lille-Bislett intakt. Det er løgn når Anette Wiig 
Bryn sier at en slik løsning ”ville gitt langt færre funksjoner enn det vi 
i dag kan tilby” (VG 27.7.08).  

Holmenkollbakkens særpreg er ovarennet, hovedstadens 
signatur mot himmelbrynet. Bakken står som et enestående byggverk, 
også i verdenssammenheng. Og forteller historien om en fattig nasjon, 
som på 1960-tallet, da bakken skulle utvides, valgte en løsning som 
ble vakker fordi den var funksjonell. Sivilingeniør Gunnulv Eiesland 
ved firma Multiconsult forteller: ”Vi fikk beskjed om at utvidelsen 
måtte skje på billigste måte. Jeg er ingen arkitekt. Jeg brukte de 
tekniske kunnskaper jeg hadde.” 
 

3: DET ARKITEKTONISKE 
Også Byantikvaren lovpriser løsningen: ”Anlegget har betydelige 
arkitektoniske kvaliteter, ikke minst er høydetårnet/tilløpet en 
skulpurell konstruksjon av uvurderlig verdi for Oslos bybilde.” Selv 
med tyve ombygginger er Holmenkollbakken i vesen den samme som 
den Wirkola, Birger Ruud og kronprins Olav hoppet i. 
 Vinnerutkastet er et tradisjonsbrudd, skapt av en belgisk 
arkitekt som aldri har sett et hopprenn. ”En kølle i Kollen” er 
Holmenkollen Fyr kalt, som med himmelstrebende lys vil prange dag 
og natt. Samtidig er Julien de Smedts historieløse kreasjon i mangt en 
kopi av det nye bakken i Garmisch-Partenkirchen, med dens 
frittstående ovarenn i stål. Protester er kommet fra arkitekter, 
ingeniører og hoppere, mest markant kanskje fra landslagets hoppsjef 
Clas Brede Bråthen, som trakk seg fra prosjektets brukerkomité.  
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4: DET SPORTSLIGE 

Holmenkollbakken pr. 2008 har nådd maksimal størrelse. Tommy 
Ingebrigtsens bakkerekord på 136 meter er det dobbelte av hva 
Arnfinn Bergmann hoppet i vinter-OL 1952. Bakken i dag har et K-
punkt på 115. Dette skal utvides med fem meter og gjøres til en av 
verdens minste storbakker -- mindre enn OL-bakken på Lillehammer 
fra 1994 (bakkerekord 143 meter). Altså vil den snart bli foreldet. 
 Det er hybris å tro at man kan bygge seg bort fra tåke og 
vind. Hoppsjefen uttalte i TV 2: ”Tre ting har vært viktig for oss: en 
framtidsrettet konkurransearena, et helårs treningsanlegg som har 
vind- og værsikring og et godt rekrutteringsanlegg. Pr. i dag er ingen 
av kriteriene innfridd nevneverdig.” (23.5.08) 
 

5: DET ØKONOMISKE 
Vi så at prisoverslaget steg til det åttedobbelte fra 2005 til 2007. 

Sentralt i den økonomiske diskusjonen er den avstemning 
Oslo bystyre foretok mot slutten av 2007, der tre alternativer forelå: 1) 
en slanket utgave av Holmenkollen Fyr, pris 822 mill. kr.; 2) bygging 
av storbakke i Midtstulia, mens Kollen nedgraderes til normalbakke, 
pris 527 mill. kr.; 3) forsiktig utbygging av dagens bakke til storbakke, 
pris 653 mill. kr.  

Bystyret gikk inn for alternativ 3. 
Umiddelbart etter avgjørelsen sendte vinnerfirmaet JDS 

Architects ut en pressemelding der de tilbød seg å bygge den nye 
bakken, forutsatt at tårnet blir revet. De lanserte den usannhet at tårnet 
er fullt av asbest, dessuten truet de med rettssak hvis ikke fikk 
gjennomføre sitt prosjekt. De fikk støtte fra Norsk Arkitekters 
Landsforbund, der presidenten Jannike Hovland oppfordret 
idrettsbyråden til ikke å følge Bystyrets vedtak (Aftenposten 2.1.08). 
Dette er hva som i lovspråket kalles ”oppvigleri”.  
 

6: DET DEMOKRATISKE 
Oslo bystyre vedtok 12. desember 2007: ”Det bygges normalbakke i 
Midtstuen og dagens Holmenkollbakke rehabiliteres og oppgraderes 
for fortsatt bruk som storbakke.” Samtidig ble et tidligere vedtak fra 
mars 2006 opphevet, om at bakken  rives.  
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Idrettsbyråden sier: ”Den nye storbakken i Holmenkollen er 
et rehabiliteringsprosjekt hvor kulbygningen og mesteparten av 
unnarennet vil bli beholdt. Tårnet vil imidlertid bli revet.”  

Nei, å rive er ikke å rehabilitere!  
Anette Wiig Bryn burde selvsagt avgå som idrettsbyråd. 

Men 18. juli 2008 godtok hele Oslo bystyre, minus de tre fra RV, at 
idrettsbyråden narrer de folkevalgte, gjør det dyrt for skattebetalerne, 
forråder hoppsporten og svekker Oslos bybilde. Et demokratisk 
havari. 
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