
Når nå byen er blitt tildelt VM i nor-
diske grener 2011, burde det også være
noe alle var glade for. Her fikk man en
given anledning til å modernisere og
utbygge Holmenkollen Nasjonalan-
legg, samtidig som man kunne legge
til rette for treningsbakker, snøpro-
duksjon, helårsaktiviteter til fordel for
hopprekrutteringen. 

VM på ski hoppes i normalbakke og
storbakke. Det ble tidlig klart at da-
gens Kollen er for liten til å telle som
storbakke. Det ble også klart at et nytt
anlegg måtte bygges, i Midstulia 500
meter mot nordøst, der har ligget
hoppbakke før.

I arkitektkonkurransen som kom-
munen utlyste i 2007, gikk teksten ut
på at ny storbakke skulle bygges i Hol-
menkollen. Og samtidig skulle man
reise en normalbakke i Midstulia.

Storbakketevlingen ble vunnet av
det dansk-belgiske firmaet JDS Archi-
tects, med det omdiskuterte prosjektet
«Holmenkollen Fyr», med permanent
nattbelysning over himmelbrynet.
Forslaget ble senere avvist på grunn
av prisen 1, 4 milliard kr. En nedfri-
sert versjon av samme, innenfor en
prisramme av 900 mill.kr., ble også
avvist av Oslo bystyre.

En kølle i Kollen
«En kølle i Kollen» er prosjektet blitt
kalt, som kan oppfattes som et brudd
på Holmenkollens profil – ingen vide-
reføring, som forutsetningen var.
Hoppsjef Clas Brede Bråthen har
trukket seg fra byggekomiteen i pro-
test mot dette prosjekt, som han ser
primært som en skulptur, ingen hopp-
bakke.

Når idrettsbyråd Anette Wiig Bryn
(Frp) likevel går imot bystyrets ved-
tak og satser på denne løsning, har
hun opphevet de demokratiske spille-
regler. Dertil har hun fragått Frps
prinsipp at man skal få mest ut av vå-
re offentlige midler. Alle fasiliteter
som har med hoppsportens videreut-
vikling å gjøre er sløyfet, for å finansi-
ere dette «fyrtårn».

Kjernen i saken er: Moderne hopp-
anlegg legges i bakkeskråninger, gjer-
ne skjermet av omkringliggende skog.
Man bygger ikke nytt på toppen av en
kolle. Holmenkollbakken der den lig-
ger i dag, størrelse K-115, har vokst seg
til sitt maksimum. Vakker, en elsket
profil, en turistmagnet. Å rive dagens
bakke for å bygge en ny der man hop-
per to meter lenger, er dårskap. Hol-
menkolltåka kan intet nybygg fjerne.
Et postmoderne Kollen blir ikke nød-
vendigvis noen turistattraksjon. Her
har Birger Ruud aldri hoppet.

Bygg storbakken i Midstulia
Det paradoksale er: Det finnes en pro-
sjekt som tar seg av alle problemer. 
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■ ■ Å rive dagens
bakke for å bygge
en ny der man
hopper to meter
lenger, er dårskap,
skriver Jan Erik
Vold.

Et postmoderne
Kollen blir ikke
nødvendigvis noen
turistattraksjon

Jan Erik Vold

Verdensmesterskap på ski har
vært arrangert i Oslo i 1966 og
1982, stevner de fleste ser til-
bake på med stolthet og
glede. 

Bygg storbakken i Midstulia, bygg
Holmenkollen ned til normalbakke. Et
slikt prosjekt fins ferdig tegnet, til
samlede utgifter 527 mill. kro-
ner, der en rekke mindre bak-
ker inngår, langrennsspor på
sletta, mulighet til å arrange-
re kombinertrenn på samme
arena. 

Bakken ligger 40 meter la-
vere enn Kollen, følger terren-
gets skråning, er vindskjer-
met av granskog, skånes ofte
for tåke ved det kuldedrag
som fins i lia. Enkel adkomst
fra T-bane-stasjon Midtstuen.
I området ned mot T-banen
kan store arealer disponeres
til skileik og andre aktiviteter. 

Storbakken i Midstulia er tegnet til
K-122. Den kan fort utvides til K-140.
Det vil si at man hopper ned mot 160
meter. Med «Holmenkollen Fyr» K-117
har man blokkert for all videreutvik-
ling.

Motarbeidet av Skiforbundet
Midstulia-løsningen ble lansert som et
privat forslag
fra ØKAW Arki-
tekter høsten
2007, som hadde
medvirket i en
arbeidsgruppe
sammen med
kommunen,
skiorganisasjo-
nene, diverse
fagkonsulenter
som skulle eva-
luere ulike VM-
løsninger.

Ulykken er at
ØKAWs prosjekt
kom i seneste la-
get. Dessuten ble
det motarbeidet
av Skiforbundet,
som fikk en re-
presentant for
Det Internasjo-
nale Skiforbund
til å erklære at
storbakken i Hol-

menkollen måtte ligge der den ligger i
dag. Dette var en bløffmelding, som
senere er avvist.

Da Oslo bystyre 12. desem-
ber 2007 tok opp Kollen-utbyg-
gingen var det et tredje for-
slag som vant, fremkastet
ugjennomtenkt: at man skulle
bygge storbakke i Kollen ved å
rehabilitere den eksisterende
bakken.

Få dager etter avstemnin-
gen sender så JSD Architects
ut en pressemelding, der de
feilaktig hevder at tårnet i
Holmenkollen må rives uan-
sett, på grunn av asbest. Der-
for tilbyr de seg å bygge (sitt
avviste prosjekt). Denne mar-

kedsfremstøt biter Fremskrittsparti-
ets dame på. Ingen i Oslo bystyre pro-
testerer (bortsett fra de tre fra RV/
Rødt).

Vil man tenke stort
Nå vil noen si: Ja ja, den bløffen gikk.
Nå må vi få reist den nye bakken. El-
lers blir det ikke noe VM 2011. «Bli fer-

dig med Kollen-krangel», skriver Arve
Øverby i VG-bloggen 13. juli: «En reha-
bilitering av dagens bakke, slik Vold
ivrer for, vil ikke tilfredsstille morgen-
dagens krav til en moderne bakke.»

Her har VGs kommentator misfor-
stått. Det er Oslo bystyre som krever, i
vedtak av 12.12.07, «rehabilitering av
dagens bakke». Hva undertegende iv-
rer for er at denne rehabilitering skal
gå på å bygge om dagens anlegg til
normalbakke, og reise en ny storbakke
i Midstulia som tilfredsstiller alle
krav, i dag og om 30 år. Den vil bli
nesten en halv milliard billigere. Og
omfatte treningsbakker, etc. Dét vil
ikke være til hinder for at den årlige
Holmenkolldagen fortsatt kan avhol-
des der bakken nå ligger. 

Vil man tenke stort, kunne man fore-
slå to faste hopprenn i hovedstaden
under Holmenkollhelgen: normalbak-
kerenn i Kollen og storbakkerenn i
Midstulia, rett på andre siden av Gra-
tishaugen. Begge går som kjent inn
under navnet Holmenkollen Nasjona-
lanlegg.

Eller er hovedstaden ute av stand til
å handle til fellesskapets beste? 

replikk

Rovdyr mot flått
Christian Pedersen, 
fagrådgiver WWF

WWF foreslår å øke rovdyr-
bestandene som tiltak mot
den økende flåttplagen. 
Oppmerksomheten rundt forslaget
– blant annet i VG (11.07.) – har
skapt rom for misforståelser. Flåt-
ten ser ut til å spre seg til flere strøk
av landet og antallet øker. Dette
skaper frykt og plager hos bærpluk-
kere, jegere og friluftsfolk. Men flåt-
ten forårsaker også store lidelser
hos sauen. Hjortedyr som rådyr,
hjort og elg er svært viktige vertsdyr
for flåtten, og for en annen plage-
ånd, hjortelusflua. Bestandene av
hjortedyr er i dag svært høye. En
viktig del av forklaringen er fravær
av disse dyrenes naturlige fiender,

nemlig store rovdyr som ulv, bjørn
og gaupe.

Færre hjortedyr vil bety mindre
flått. Ulven og bjørnen er gode til å
jakte elg, mens gaupa er en glim-
rende rådyrjeger. 

Rovdyrene begrenser veksten i
hjortedyrstammene ved å jakte
ungdyr, og flere rovdyr vil gjennom
å bremse den store veksten i hjorte-
dyrstammene hindre ytterlige
spredning av flått. Rovdyrene jakter
også svake og eldre dyr og vil kun-
ne bedre kondisjonen til hjortedyr-
stammene.

Økt jaktpress vil derimot ikke gi
samme effekt. Selv om det er kvo-
teregulering på hvor mye elg som
kan skytes, skiller ikke et høyhastig-
hetsprosjektil mellom dyr i god og
dårlig kondisjon. Derfor er rovdyre-
ne viktig.

Stortinget har vedtatt at vi årlig
skal ha 15 bjørnekull, vi har tre. Der-
for skal bjørnebestanden kraftig
opp. Ulvebestanden skal også
økes, men WWF mener den bør
ligge litt høyere enn det Stortinget
har bestemt. Gaupa har en god be-
stand, men bør økes noe – særlig i
områder med mye rådyr og mye
flått. Det er derimot ikke snakk om
en femdobling, slik det er fremkom-
met i media.
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KOLLEN-
KAOS:
Bygg om
dagens
anlegg til
normalbakke,
og reis en ny
storbakke i
Midstulia
som til-
fredsstiller
alle krav, i
dag og om
30 år. Dette
vil dessuten
bli nesten en
halv milliard
billigere,
skriver Jan
Erik Vold. 
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FORFATTEREN:
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