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Hvorforskalvi ftll. Vestbanen?

Aa Odd,Gunnar Skagestad,
Osln

Vestbanetomten. Hva skal vi
fflle Vestbanenmed?> spør
Andreas Hjertø Wiik i Aftenposten Aften 16. februar. Etter
å ha levert et knippe argumenter og ironiske salver mot de
krefter som vil flytte Munchmuseet til Vestbanen,avslutter
interpellanten resignert: <<Men
for all del, nårvi har bestemt
at det skal bygges et senter på
Vestbanen,så må det fylles
med noe viktiC oCprestisjefflt,
ellers blir det jo meningsløst.>>
Men er det virkelig så at <<vr>>
har bestemt at det skal bygges
et <<senter>på Vestbanen?Vel
er vi kjent med Statsbyggsarkitektoniske visjoner for området. Men hvem har bestemt at
Vestbane-områdetoverhodet
skal utbygges? Oslo kommune? Hadde noe politisk parti
foran siste kommunevalg utbyggrng av Vestbanen på sitt
program? Eller er det kan hende staten? Kan noen erindre at
noe parti stilte til stortingsvalg
i 2001 med Vestbane-utbyggMen er det virkelig så at avi> har bestemt at det skal bygges et <sentern på Vestbanen?Vel er vi
ing som programfestet flaggkient med Statsbyggsarkitektoniskevisjoner for området. Men hvem har bestemt at Vestbaneområdet overhodet skal utbygges?
sak?
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Realiteten er at spørsmålet
om utbygging av Vestbane-omVestbanen er fredet, og ikke
tar mulighetene for å skape et
som vi neppe vil beklage i dag.
rådet aldri har vdrt forelagt
uten grunn. Disse bygningene
vellykket og harmonisk byrom. Mot fortetningshysteriet i Osbyens borgere og velgere. Hva
er den enestegjenværende
Hva med en tenkepause?Vi
los indre by er det betimelig å
man enn måtte mene om den
rest av det som en gang var by- har tid til å vente!
minne om verdien av å hegne
arkitektoniske utforming, om
delen Pipervika. De utgjør et
Er ritbyggingsappetitten kun
om vår kulturarv, kombinert
hvilke funksjoner den påtenkverdig monument over en
motivert av økonomiske henmed ivaretagelsenav storbyte bygningsmasseskal ha, eller s$ellsettende epoke i norsk
syn? Selvsagtvil det være penens behov for grønne lunger.
hva man måtte mene i de stager å tjene, og Oslo har bruk
samferdselshistorie,et monuLa oss også minne om Fjelldige lokaliseringsdebatter, så
ment som fortjener luft, lys og
for inntekter til kommunekas- vettregel nr. 8: <<Vend
i tide,
står dette ene fast: Dette er en
rom i rygg og flanker. Her ligsen. Likevel: Når byen i tidlidet er ingen skam å snu>>.Det
utbyggrng som vi - byens borger samtidig en utfordring om
gere trange tider hadde råd til
er ikke for sent å skrinlegge
gere og velgere - aldri har bedt å frembringe - gjennom en
å unnlate å bebygge Ftognerutbyggingsplanene.
om, og aldri er blitt spurt om
parken, St. Hanshaugen og
åpen, demokratisk prosessvi ønsker.
en plan som pietetsfullt ivareTøyenparken, var dette valg
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Hvorfor skal vi fYlleVestbanen?
i TøyenNedre
HjertøWiik' styremedlem
"Hva skalvi fylle Vestbanenmed?" spørAndreas
16' februar'
KampenVel, i et engasjertinnleggi AftenpostenAften
og tildelsironiskesalvermot de
Hankan såspørre.og etterå ha levertet knippeargumenter
gåprestisjei å flytte Munch-mus6et
krefter- kommunaleog andre- som,yrnryniig villa det
medno. to* kan ligne et resignerthjertesukk:
til Vestbanen,avslutterinterpellanten
,,Menfor all del, når vi har bestemtat det skalbyggeset senterpå Vestbanen,såmå det fylles
...".
mednoeviktig og prestisjefylt,ellersblir detjo meningsløst
betimelig'
HjertøWiiksbekymring,for ikke å si indignasjon,er berettigetog
nå detmåttevære- har
Men la ossselitt på premissene.Er detvirkelig såat 'vi" - hvem
vi kjent med Statsbyggs
bestemtat det skalbyggeset "senter"på Vestbånen?Jo da,visst er
gjennomde sisteto-tre
arkitektoniskevisjonei-forområdet,slik de er blitt presenterti avisene
variasjonerover safirmehesligetema,hvor
årene.visjoner somhar fremståttsomfantasiløse
(et utoverhengende
denpresumptiveutUyglervisstnokskalhajustertde opprinneligeutkast
har fremkommeti
som
hotellprosjektmidlertidigskrinlagt?)etterdeunisonefordømmelser
Vestbane-området
denoffentligedebatt.Men hvem- om noen- er det somhar bestemtat
overhodet skal uftygges?

.a*anrar.^mtnrrnnle
kommunale(organer- noenslnnefattet et slikt
Har Oslokommunelansvarlige,kompetente
parti somforan
vedtak? Og i såfall, hvemnJautorisårt d.tn til det? Var det noepolitisk
program?
sitt
sistekommunevalgi2003 haddeutbyggingav Vestbanen.på
i
bildet
inne
- somhar vedtattat området
er
Eller er detkan hendestaten- sidensiitsri'vgg:o
ikke erindreat noe
skal utbygges?Og i såfall, atteren gffiE,på-hvilketgrunnlag? Jegkan
flaggsak'
somprogramfestet
parti stilte til Stortingwalg'i2001*.0 VåttUane-utbygging

et innleggi
En delvisavklaringav enkelteav de spørsmålsomhar værtstilt, kom i
Direktøren
AftenpostenAften'23. februarav May L. HølenBalkøy,direktøri statsbygg'
bestemtat Munchkunneher opplyseat det slettikke ., Stut.byggsoT har foreslåtteller
kunneogsåfortelleoss
mus6etskalflyttestil vestbanen.Det bestfråer oslo bystyre. Hun
av Statsbygg,og somide
at det er Oslokommunesomhar kjøpt densentralekulturhustomten
somaktivt møtestedi hovedstaden"'
kommendeårenevil,,bidra til at vestbanengjenoppstår
Nobelsfredssenteri
Det fremgårvidere at det er stortinget somh? vediatt å etablereet såkalt
fredet'da?)'
(mener ild<eheledensamledebygningsmassen
denfrededeVestbanebygningen
og
bibliotek
og at Oslokommune"trå ,n-.t.ti et flunkendenytt Deichmanske
et kombinertkino- og
bli"
det
"kan
i
tillegg
på dettidligeresporområdet.
Stenersenmuseum
og forøwig "vil detbli" boliger,kontorer,forretningerog
*a.t balJ<ån,
konferanseanlegg
solrikeplasser.
medhensyntil
Her er det åpenbartflere tunge aktøterpåbanen! \otlfullgod klargjøring
knaptsies
hvem sompåhvilket tidspunktog medivilken rett harbestemthva,kanimidlertid
å foreligge.
aldri har værtforelagtbyens
om utbyggingav vestbane-området
Rearitetenerat spørsmålet
er blitt gjort gienstand
borgereog velgeretil vurdering. Det er"faktisket spørsmålsomaldri

2

i bøtterog spann'i søkkog
for seriøsoffentlig debatt. Debatterhar vi riktignok fått - debatter
ved prosjektets
kav, overtnudret stotctog kneisendeknaus. Debattom detaljer
institusjonersomskalputtes
arkitektoniskeutforming,"ogo- hvilke funksjonerog eventuelle
har
somforutsetteså skulletetteigfendettebyrommet' selvsagt
inn i debygnings-skallene
var
Operaen
fått en serielokaliseringsdebatter:
ui, i titt rlÅing til utbyggingsplanene,
Munchnå
også
og
bibliotek
avløstav Deichmanske
tidligeredethotteste;;i",in"r.
(seAftenpostenAften 24'
mus6et.Og somdet sistekreativeinnspilleti rekken: Forslaget
anessprøyteromtilvestbanen!Tia' hvorfor
februar,s. 3, 14 og 15)om å flytte de n-arkom
Og når først
ikke? ,Når utgangrp-*tt"t .o- galest,blir resultatettitt originales]",
",
man etterpå
(og
f*
utgangspunktether - så si a priori - er atområdetskat utbygges lå
anleggettil)' - så
konstruereen hensikt,finne ut hva i all verdenman skalbruke det utbygde
det verstesomkunneforeslås.
er faktisk ilr*e sprøyteromvarianten
orn detskulleskjenoenutbygging,har åpenbartværttatt for
Men uansetthensikt: Spørsmålet
somhar bestemtdet,og medhvilken rett' er
!itt, - somet fast,forutbestemtpremiss.Hvem
ikke kommetoffentlighetentil kunnskap.
ellersmåtte
Hva man ennmåttemeneom den eventuellearkitektoniskeutforming, hva man
standpunlter
hv^ilke
skal tjene,eller
meneom hvilke funksionerdenpåtenktebygningsmasse
såstårdetteenefast: Detteer en
man ennmåtteinntai ie evindeligelokaliseringsdebatter,
spurtom vi
utbyggingsomvi - byensborgereog velgere- aati har bedtom' og aldri er blitt
ønsker.
i AftenpostenAften 24'
I en artikkelmedtitel "For- ellerbaklengspå Vestbanetomten?"
februargår Erik Collett (sivilarkitekt og styrelederi Institutt for Romkunst)med suveren
somsålangthar ståtti fokus
faglig ,riffir*r. i rettemedkritikerneåv åetVestbaneprosjekt
henvisningtil at "det har alltid værtpersonersomhar
foi OiUatten.Med ennedlatende
lesere:"La
skreketopp og ikke vil ha forandringd',r.tt"t Collettfø]S9ndeappelltil avisens
somet nytt Tullinløkka,somhar ventetpå en
ossderfoi slip-peå oppleveVestbanJtomten
Analogren
løsningi n er,ogt åit.t ta sjansenog løsrivedetteprosjektetmot enrealisering".
Tallet -33 Af'lyder riktignok
medTullinlrttu .r rt.rt , ogbw ogriu*r. tankevekkende.
mindre
unødigsmålåtent:Ulike utlyggingsplanerfor Tullinløkkahar vel med størreeller
liebhaberehar
intensitetværtdebatterthelt sidenforrigeårhundreskifte.Utbyggingskåte
av
la segavspore mulighetentil å
lansertstadignye pompøsemonumentaiprosjektet,-11.1?
med
bebyrdebyenssentrummed endaen grønnlunge. Hittil har vi heldigvissluppet
og
prosessen'
kuppe
i
å
lykkes
noen
skråkken,mennå er detvel snartbareet tidsspørsmål-før
Museum
og Historisk
triumferendevil kunnefflle igjen åpningenmellomNasjonalgalleriet
medVestbanen?
skje
skal
vi
ønsker
medbetongi ny-brutat#sk uiførelse.it a"t noeslikt
uten
Vestbanener fredet,og ikke uten grunn. Dissetraustebygningene trygt selvbevisste
gang
var
en
som
restav det
snevav prangendeurrJgunrr- ut$ør denenestelille gjenværende
epokei norsk
en skjelsettende
bydelenpipJrvika,og er samtidiget verdigmonumentov_er
tilværelse
en-videre
tåle
godt
kan
bet er enbygningr-årr. somutmerket
samferdselshistorie.
som
medluft, lys og rom i rygg og flanker. For tiden er rommetbak bygningenedisponert
hendeikke denoptimaleløsning,
oppdeltog kransetav høyetrerekker.
parkeringsplass,
-Kan
samleoppslutning- giennomen
fåt områddseg,og forhåfgntli.Svrs
men greii not inniii.*
for å skapeet
åpen,'demokratiskprosess- om en ptan soÅ bedrekan ivaretamulighetene
,rittytt.t og harmoniskbyrom. Vi har tid til å vente!

J

iallfall delvis er motivert av økonmiskehensyn,'yn:t åpenbart'
At utbyggrngsappetitten
pengerå1j"": --for arkiteli:ter'
Detteer i og fo,.,.jt-.gitimt nok. Selvsagtvil dether være
harbruk for inntektertil
entreprenør.r,1"r..,.*å'ører,og ikke minsi for grunneierne'At Oslo
man i
erforståeiig]*.n detteer likivel ikte noe manmå gtrøte'Når
kommunekassen,
vel kunneværetrangnok - hadderåd til å unnlate
tidligere tider - hvor kommuneøkonomien
var dette
og Tøyenparken'
St.Hanshaugen
stensparken,
å foretautbyggrngav Frognerparken,
valg somvi neppehar grunntil å beklageidag'
somnå gnperom segi Oslosindreby, er detbetimeligå minng
Med det foneiningshysteriet
av storbyensbehov-for
om verdienav å hegneom vår kulturarv, kombinertmed ivaretagelsen
"Vendi tide' det
grønnelunger. peier likeledesbetimelig å minne om Fiellvettregel nr' 8:
er ingenskamå snu".
Det Jr faktisk ikke for sentå skrinleggeutbyggingsplanene

