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Introduksjon
Åse Løvgren og Karolin Tampere,
kuratorer for Common Lands –
Allmannaretten

Det å arbeide kritisk i kunstfeltet kan anta flere former og operere på flere parallelle arenaer.
Som antydet i sitatet ovenfor opererer kunst ofte på et språklig eller symbolsk plan, eller
innenfor det estetiske og visuelle. Dermed kan det være naturlig for kunstnere til å ta tak i
begreper, symboler eller visuelle koder når de ønsker å rette et kritisk blikk på fenomener vi
omgir oss med. Når kunsten reflekterer over og evaluerer disse figurene tilbys en mulighet
til å omdefinere og endre måter en tenker og handler på. Når kunstnere går løs på materiale
som politiske dokumenter eller prosesser, tilbys likeledes en mulighet til å se på disse med
et nytt blikk. Begreper, tenkemåter eller usynlige bakgrunner som tidligere føltes naturlige eller
uproblematiske kan gis en ny kompleksitet.
Når kunsten opererer innenfor høyst politiske kontekster finnes det ikke et utenfor-rom
for kunsten. Den kan velge hvordan den vil forholde seg til konteksten, men den er uansett
innenfor det politiske rommet og vil dermed selv anta politiske dimensjoner.
Å skape bevegelse
Det er ulike måter vitenskapsfilosofi kan fungere kritisk på. Arild Utaker beskriver
intervenerende kritikk som noe som ønsker å skape bevegelse i et felt. „Målet er nådd hvis
man bidrar til å gjøre vitensfeltet mindre fastfrosset, statisk og rigid, mer sårbart, bevegelig
og transformerbart.”2 Vitenskapskritikk og kunstfeltet er to forskjellige domener, men en kan
hente inspirasjon og retning fra hvordan den intervenerende kritikken blir beskrevet. Kunst
kan skape bevegelse i noe som er fastfrosset, statisk og rigid.
I denne publikasjonen presenteres seks kunstprosjekter som på forskjellige måter har
brukt materiale fra byutviklingen i Bjørvika i Oslo som sitt materiale. Hva betyr for eksempel
egentlig ordet mangfold i reguleringsplanen for Bjørvika? Hva betyr det for politikerne som
legger planer, for byråkratene som formulerer regler og handlemåter i området og for utbyggere
og eiere som skal implementere planene? Gjennom å isolere, diskutere og analysere
sentrale begreper fra plandokumenter og debatter problematiserer kunstprosjektene selve
idégrunnlaget disse bygger på.

Kunst som Protagonist 2

Art can offer a chance for society to collectively reflect on the imaginary figures
it depends upon for its very consistency, its self-understanding.1

1 Brian Holmes, „Artistic Autonomy” www.u-tangente.org
2 https://bora.uib.no/bitstream/1956/3774/1/Lillebø%20og%20Vik%20Agora%20
2-3%2009.pdf
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Common Lands – Allmannaretten
Kunst som protagonist 2 er siste halvdel av dobbelpublikasjonen som kommer ut i tilknytning
til det langvarige utstillingsprosjektet Common Lands – Allmannaretten. Prosjektet ble

Åse Løvgren og Karolin Tampere
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gjennomført med utgangspunkt i byutviklingen i Bjørvika i Oslo 2008-2010. I 2008 ble vi
invitert av Bjørvika Utvikling AS, som representerer grunneierne i området, til å utvikle et
pilotprosjekt for temporær kunst. Med prosjektet ønsket vi å følge de planene, diskusjonene
og vedtakene som ble gjort for området og kunne respondere på disse fortløpende.
Utstillingsprosjektet besto hovedsakelig av tre kunstprosjekter der kunstnerduoene
Dellbrügge & de Moll, Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen og Bik Van der Pol (Liesbeth Bik
og Jos van der Pol) tok i bruk flere ulike rom og formater, som det offentlige uterommet, aviser
og temporære visningsrom.
Kunst som protagonist 1 kom ut i 2009 og tok for seg spørsmål knyttet til kunstens
potensial innenfor en slik ladet kontekst som beskrives her. Hvilke strategier kunne en bruke
innenfor kunstens arena til å diskutere, utvide og intervenere i retorikken rundt en byutvikling
som den i Bjørvika? Hva er kunstens forventede rolle når den blir invitert inn i en slik prosess,
og hvilken rolle ønsker kunstnere å ta?
For Kunst som protagonist 2 bidrar Dellbrügge & de Moll, Geir Tore Holm og Søssa
Jørgensen og Bik Van der Pol med arbeid utviklet spesielt for publikasjonsformatet.
Utgivelsen byr i tillegg på tre andre kunstprosjekter som også bruker den trykte siden som
sitt visningsrom: kunstnerne Ingrid Lønningdal, Runa Carlsen & Tone Hansen, og Flu Hartberg.
Gjennom publikasjonen ønsker vi også å gi rom for ettertanke om følgene av prosjektet, som
en rapport eller evaluering.
Resultater
Bjørvika representerer en vannkantutvikling som i stor grad er skåret over den samme
lesten som andre urbane transformasjonsprosesser internasjonalt. Endring i økonomien
fra industriproduksjon til kunnskaps- eller opplevelsesøkonomi har gjort en rekke industriog havneområder tilgjengelige for utvikling i retning kultur og finans, med fokus på
kulturinstitusjoner og signalbygg.
Som i Oslo ligger ofte slike industriområder sentralt i byen og har dermed høy
markedsverdi. Diskusjonene rundt områdene inngår i en større debatt om politiske veivalg,
der byer må omdefinere både sitt image og sitt økonomiske grunnlag, for eksempel fra
industri- eller havneby til kulturby med fokus på turisme. Med andre ord er det store
økonomiske og politiske krefter i spill.
I etterkant av arbeidet med Common Lands – Allmannaretten har vi ofte fått spørsmål
om nytteaspektet ved prosjektet. Hva fikk vi og kunstnerne til, hva ble resultatet? Fantes
det et potensial i posisjonen som inviterte og integrerte kritikere, eller vil denne posisjonen
uansett alltid omdannes til ornamentert kritikk? For å nærme oss problemstillingen må
vi se på hvordan vi oppfatter oss selv som aktører og med hvilken agenda vi har gått inn
i prosessen.
Bevege retorikken
Utstillingsprosjektet Common Lands – Allmannaretten ønsket ikke å innta en klar
antagonistisk holdning fra en utenforposisjon. Snarere ønsket vi å være en aktiv del av
transformasjonsprosessen, undersøke den fra perspektiver både innenfor og utenfor, og
la kunsten ta for seg områder der den har et virkerom. Da tenker vi spesielt på symboler,
begreper og visuelle koder som ligger til grunn for byutviklingen og de løftene og visjonene
som gjelder for området. Her har vi og kunstnerne tatt tak i begreper som allmenningene,
det offentlige rom, det kollektive, sosialt mangfold, spekulasjon og en bredere retorikk rundt
fjordbyen Oslo og Bjørvikas plass innenfor denne.
Det er vanskelig å måle hvilken effekt prosjektets ulike deler og formater har hatt, fordi
prosjektet ikke har hatt som mål å se en konkret manifestasjon som resultat. Snarere har
målet vært å skape bevegelse i et felt og å problematisere begrepsbruken i planene. Hva
betyr det egentlig at Bjørvika vil bli preget av mangfold og tilgjengelighet for alle? Hvorfor er
et begrep som allmenning brukt som strukturerende for hele området (de syv allmenningene
var noe av det første som kom på plass i plandokumentene, og bygninger og kvartaler er
tegnet ut fra disse.) Med Utaker kan vi si at målet for utstillingsprosjektet har vært å skape
bevegelse i retorikken rundt Bjørvika og gjøre den mer sårbar og transformerbar.

introduksjon
Kunstprosjektene i Common Lands – Allmannaretten har ikke hatt illusjoner om å løse
problemene knyttet til de sosiale strukturene i den nye bydelen, men bidrar med å bringe
oppmerksomhet til de forholdene som legger grunnlag for den. Målet har vært å åpne opp
debatten rundt utbyggingen, slik at holdninger og begreper ikke tas for gitt, men blir diskutert.
På denne måten kan en påvirke byutviklingens praksiser, strategier og tenkemåter og skape
en bevisstgjøring rundt utviklingens premisser.

Vi bor i Bjørvika
Og hvis de spør hvor du kommer fra, si at du kommer fra Bjørvika
Men vi glemmer hvor elva renner, øst er ikke vest selv om Lyn ikke lenger er best.
Og vi drømmer døde drømmer, om dronning Eufemia og Harald Hårdrådes plass.
Og hvis de spør hvor du kommer fra, si at du kommer fra Bjørvika3
Slik lyder en strofe fra sangen om Bjørvika, en del av Geir Tore Holm og Søssa Jørgensens
kunstprosjekt Vi bor i Bjørvika. Gjennom hele sitt tre år lange engasjement stilte de spørsmål
ved identiteten til det nye stedet. Hvem skal bo her? Hvem skal forme livet i området? Gjennom
aktiviteter og møter i området bidro de med både kritiske spørsmål og konkrete ideer til hvordan
området skal kunne fungere som en levende by som kan operere på egne premisser.
	På veggplakater presenterer Vi bor i Bjørvika fremtidige dagligdagse øyeblikk og
utsikten fra en bolig i området slik kunstnerne har forestilt seg den. „Hjemme-hos” bildene
vises parallelt med tekstutsnitt fra regulerings- og kulturoppfølgingsplanen til Bjørvika. Slik
sammenstilles og kontrasteres det daglige livet med det byråkratiske språket: „Fjordbyen
skal være en arena for alle og bidra til et mangfold. Det er forskjellighet og variasjon i hvert
delområde som skal skape grunnlag for mangfoldet. Dette krever stor spennvidde
i arealbruken, et bredt spekter av servicetilbud og en variert bygningsmasse med ulike krav
til standard og forrentning”4.
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Sosialt mangfold
I prosjektet Bjørvikastrukturen i atelieret, initiert spesielt for Kunst som Protagonist 2 og for
www.commonlands.net, undersøkes begrepet „sosialt mangfold”. Her tar Ingrid Lønningdal
utgangspunkt i sin egen situasjon som billedkunstner i Oslo, en by med få lokaler for
kunstnere på grunn av fortsatt stigende boligpriser. Selv hadde hun nylig fått leie et atelier
som var blitt midlertidig tilgjengelig grunnet ringvirkninger av Bjørvika-utviklingen. Hennes
arbeidsdager ble dermed direkte preget av utviklingen i området. Som billedkunstner kan hun
selv ses på som en del av et sosialt mangfold, eventuelt som et lettkjøpt alibi for det samme.
I prosjektet har Lønningdal gjennomført en enquête blant aktørene i Bjørvikautviklingen,
fra direktør i Plan- og Bygningsetaten til styreleder i Oslo Havn, med spørsmål om begrepet
sosialt mangfold: hvem har ansvaret for implementeringen av dette? Gjennom undersøkelsen
kommer det til syne ulike grader av refleksjon over spørsmålet og forskjellig type retorikk
omkring begrepet sosialt mangfold. Spørsmålet om hvem som har (eller ønsker å ta) ansvar
for implementeringen forblir ubesvart.

En vakker dag
O: We should abandon the dream of a final reconciliation and discard the idea of a public
space oriented toward consensus.
P: Let’s be more specific. What is public space?

3 Bjørvika av Frode Fivel, http://www.commonlands.net/index.php?/publication/music/
4 Fjordbyplanen. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byutvikling.
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I One fine day all this will be yours tar den tyske kunstnerduoen Dellbrügge & de Moll for
seg det offentlige rom. Gjennom tre ulike faser viser de hvordan et levende byrom, en
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offentlighet, må akseptere forskjeller og divergerende interesser. I september 2009 seilte
en gigantisk heliumballong over områdene for de planlagte allmenningene med påskriften
One fine day all this will be yours. I andre del ga duoen ut en libretto med tekstbrokker fra
westernfilmer, der det foregår en kamp over landområder, som de appliserte på Bjørvikaområdet. Del tre (laget spesielt til denne publikasjonen og www.commonlands.net) er gitt
tittelen Spoken Word, og består av sitater fra en rekke tenkere som har utviklet ideer rundt
det offentlige rom.
Å se inn i framtiden
Å lage en ny bydel handler mye om ideer om hvordan framtiden kommer til å se ut. Slik sett
er arkitekter og byplanleggere visjonære, de jobber alltid ut fra noe som ennå ikke finnes.
Tegneserien Guidet Tur 2110 av Flu Hartberg og prosjektet Speculation av Bik Van der Pol
har begge dette perspektivet. Hva kan vi vite om framtiden? Hvordan er vår byutvikling rustet
for uventede utfordringer, og hva kan dagens planer fortelle om hvilke forestillinger vi har
om framtiden?
Det er et velkjent faktum at science fiction, uansett når den ble skrevet eller hvor langt
fram i tid handlingen utspiller seg, faktisk sier mest om tiden den ble skrevet i. Hartberg
fabulerer over Bjørvikas fremtid med et økologisk tilsnitt i Guidet tur 2110, der global
oppvarming har gjort sitt til at området er ganske annerledes enn hva som er planlagt i dag.
Teksten i Bik Van der Pols Speculation kom til gjennom et 12 timer langt møte mellom
forskjellige aktører (både innenfor og utenfor organisasjoner og selskap) i Bjørvika, der vi så
for oss økonomiske og økologiske scenarioer og spekulerte langt inn i fremtiden: Hvordan
vil utfordringene kunne løses gjennom arkitektur, organisering og planlegging? I møtet kom
mange interessante aspekter opp, fra Bjørvikas likheter med og forskjeller fra den forrige
store byutviklingen på Aker Brygge, til konkrete og til dels absurde forslag om å dyrke vindruer
på operataket.
Retorikk og virkelighet
Kunstnergruppa Institutt for Farge beveger seg også inn i en fiksjonsverden med sine postkort
fra Fjordbyen i prosjektet Fjordbyen Feriekoloni. Men snarere enn å gå inn i fremtidige visjoner,
ser de på hvordan reklamens språk og arkitektillustrasjoner bryter med virkeligheten. Livet
langs sjøkanten i lek og fri utfoldelse beskrevet i planprospektene blir prøvd ut i virkeligheten,
men midt i en utilgjengelig stor trafikkmaskin, byggekaos og betong, slik området faktisk ser
ut i dag. Soling langs sjøkanten må skje blant sprøytespisser og søppel i dagens Bjørvika.
Hva som har skjedd fra 1993 og til i dag av bestemmelser om kulturtiltak i Bjørvika
synliggjøres i Timeline av Tone Hansen og Runa Carlsen. Den viser at kunst og kultur har hatt
en synlig tilstedeværelse i området over lang tid. Gjennom fargekoder peker den også på
den unike blandingen av forskjellige initiativtakere: stat og kommune, Bjørvika Utvikling AS,
MS Innvik og andre selvstendige initiativer.
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Hvor havet titter inn, skuer du ut
Det siste leddet i Common Lands – Allmannaretten var en lukket workshop, „Hva står på
spill?”. Møtet gjengis her i referatform. Tanken med denne workshopen var å åpne opp et
bredt, åpent rom der deltagerne fra Oslo-politikken, utviklere og kunstinitiativ kunne tenke fritt
i fellesskap, uavhengig av de ferdigprogrammerte posisjonene som dikteres av rollen hver og
en er gitt innenfor Bjørvikautviklingen. Om noen av ideene fra workshopen blir realisert, er opp
til dem som fremdeles er aktive i området.
Siden vi avsluttet Common Lands – Allmannaretten i desember 2010 har mye skjedd
i området. I skrivende stund er det fremdeles usikkert om Munchmuseet blir realisert i
Bjørvika. Kunsthall Oslo5 har kommet på plass som en fortsettelse av kunstprogrammet til
Bjørvika Utvikling AS, sammen med Slow Space6 ,den kuratoriske visjonen for kunst i de
5 http://www.kunsthalloslo.no/
6 http://www.bjorvikautvikling.no/kunst/slowspace

introduksjon
offentlige rommene i Bjørvika. Kulturbåten Innvik er lagt ned og flyttet ut av området – et
stort tap for den nye bydelen. Lille, uavhengige og svært aktive Innvik var et unikt initiativ
i en bydel som er preget av store tunge institusjoner som Operaen og det kommende
Deichmanske bibliotek.
Hvor havet titter inn, skuer du ut.
Og tenk om det var sant det de sa,
at det er plass til alle i Bjørvika.7

7 Bjørvika av Frode Fivel, http://www.commonlands.net/index.php?/publication/music/

51

Kunst som Protagonist 2

Mange av kunstprosjektene har flere nedslagspunkter enn det som kommer til syne i
publikasjonen. Mer informasjon om de enkelte prosjektene finnes på www.commonlands.net.
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Bik Van der Pol
—
Investere i hva da?
—
Invester i materialer, i ting som består, i
bygninger. Invester i kunnskap. Når noe blir
kunnskap, så kan det ikke tas fra deg.
—
Og i infrastrukturen!

COMMON LANDS – Allmannaretten

—
Vi snakker konstant om vekst. Vekst og
økonomien. Vi tar vekst for gitt i alt vi gjør, vi
tror det er normalt og at det alltid kommer
til å være sånn. Men er det grenser for
økonomisk vekst?
—
Det er en mental tilstand, ikke sant? Vi
trenger å snu måten vi tenker på, forandre
den kulturelle innstillingen. Mindre er
uakseptabelt og nedgang er en uting.
Mindre vekst gir mindre glede, og reduksjon
tolereres ikke, fordi vi tror det vil gjøre oss
ulykkelige. Hvordan kan vi skape en annen
type tankegang? Hvis vi forstår nedgang
kun som noe negativt, kommer vi aldri til å
forandre oss.
—
Ting skal alltid bedre seg, og dette gir
drivkraft til økonomien. Alt bygger på
forventninger: Vi vil ha ting. Vi låner penger
og betaler renter. Alt baseres på mersmak, så
hva skjer hvis det går galt?
—
Shopping og sysselsetting. Betal mer penger
og støtt kapitalistene! Ha verdi i boligen
din. Ha penger i pensjonsordningen din. Vi
blir mer og mer kapitalistiske. Har ikke alle
investert i systemet? Norge har blitt en
imperialist. Overskuddet fra oljeindustrien
spres over hele verden. Burde vi konkludere
med at vi ikke vil forandre oss?
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—
By-utvikling krever energi og forurenser,
dermed fremskyndes krisen – og det er bra.
Så vokser ting fortere, ikke sant? Maksimer
karbonavtrykket, skap et enormt kaos!
Vi trenger kaos for å blir fullstendige, og
overveldet. Komplette!

—
Ja og nei. Om det kommer en krise og alt
vi har blir verdiløst, så står bygningene der
fortsatt. Når de først har blitt bygget, så er
de der. Så jeg ville sagt: bruk pengene nå og
bygg mer! Invester i det bestående, i stedet
for noe som kan ødelegges så lett. Skap noe.

—
Og, antar jeg, kutt ned på kulturen! Bruk
Operaen på andre måter?
—
Jordbruk! Lag vin! Det vil ikke finnes noen
transportmidler når oljen har tatt slutt, så da får
vi heller drikke all vinen selv. Bruk Operataket
til å dyrke druer. Eller, dekk taket med trær og
begynn med trelast som i gamle dager. Bjørvika
har jo lagret tømmer før, da stokkene kom
nedover elven mot kaia. De kom ned og ble
lastet på skip der hvor Operaen står i dag.
—
Området rundt Operaen er bygget på sagflis,
på restene etter treindustrien et 2-3 meter
dypt lag i bakken. Sagflisen er Operaens
fundament. Dette vil bli vår nye oljereserve for
kommende generasjoner i mange hundre år.
—
Krise eller ikke, økonomien bli ikke borte,
den kommer bare til å endre karakter.

spekulasjon

—
Fra kirke til finans: denne historiske
utviklingen kan også sees i bybildet. Der det
en gang sto kirker, står finansverdens nye
katedraler. Så hvilken rolle skal folket spille?
Hva kommer til å skje på gateplan?
—
Bibliotek, museum, opera og andre
kulturelle rom kommer til å åpnes opp for
kommersielle aktører. I dårlige tider kommer
de til å leie ut ubrukt plass. Så utnyttelsen
av overflødig plass bør alltid inkluderes
i utviklingskonseptet. Og det må også
fungere andre veien: Når de kommersielle
rommene står ubrukte, så må de få en
offentlig funksjon. Som med tanken om
allmenningen vil vi alltid kunne aktivere og
reaktivere området!
—
Alt som finnes har allerede blitt bygget på
dette nye konseptet: funksjonsblanding.
Dette skal forhindre at byen ligger øde etter
et visst klokkeslett. Så det vil alltid være en
blanding av kommersielle funksjoner, boliger
og kontorer. Systematisk og absolutt, i alle
bygningsvolumene.
—
I Norge kan du ikke planlegge etter god
smak. Folk kommer bare til å okkupere
rommet, og populærkulturen vinner. I
forhold til bruken av offentlige rom, spesielt
om sommeren, er dette en god ting. Man
trenger alle slags mennesker, først da er
det en suksess. Vi gjorde så mange feil
med Aker Brygge. Det var et ønske om å
ha designerbutikker med dyre leiligheter
på toppen, men man endte opp med to
sider. På den ene siden fikk man rike

—
Planlegging i forhold til spesielle grupper er en
dårlig strategi. Man må ta den helt ut, og gå
forbi bunnpunktet for å bli en suksess til slutt.
Folk må føle eierskap til byrommet, så forsøk
på å tvinge dette frem fungerer ikke. Man
burde IKKE lære av sine feil, men maksimere
dem. Man burde med overlegg skape noe
som ikke kommer til å fungere, noe man ikke
liker, og så strekke prosessen enda lenger. Til
slutt, som en del av en underliggende agenda,
får du det du vil ha.
—
Lag Svarte-Petter, noe du ikke vil bevare.
Kommunale boliger, for eksempel, første
generasjons innvandrere, narkomane eller
romanifolket. Dette er fiaskoens pris. Hvis det
går dårlig med Bjørvika, kommer en eller to av
disse gruppene til å dominere gatene.
—
Richard Floridas entusiasme for det han selv
skriver er besynderlig. Entusiasmen hans ble
til en entusiasme for den ”kreative klassen.”
Den sprer seg som et virus over hele verden.
Men måten den ”kreative klassen” brukes på
er håpløs. En av årsakene til Floridas suksess
er at han er god føde for byplanleggerne som
alle trenger et eksistensgrunnlag eller et
verktøy å jobbe med. Florida var en gave til
middelmådige mennesker.

Kunst som Protagonist 2

—
Strekkoden er Norges finansielle ryggmarg.
Dette er finansøkonomien, baby! Industrien
kan ha antatt en annen form, men området
er fortsatt en synlig representant for
finansen og kulturen.

mennesker som bodde i leilighetene og
parkerte i kjelleren. På den andre fikk man
butikkene som spesielt nordmenn på bytur
i Oslo benyttet. Disse menneskene ville
ikke ha designerbutikker, men McDonald’s
og kleskjeder. Så alle designerbutikkene
forsvant. Vi gjorde feil, men vi lærte av
dem. Her i Bjørvika lurer de samme farene.
Men vi kan ikke gjøre det samme igjen, vi
må være populistiske. Vi må appellere til
alle og vi må tjene penger.
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Økonomien har alltid vært synlig i denne
delen av byen og kommer alltid til å være det.
Operaen, Munch-museet, Nasjonalbiblioteket,
leilighetskompleksene, finansverdenen,
serviceindustrien, dette utgjør den nye
økonomien.

56

COMMON LANDS – Allmannaretten

Bik Van der Pol
—
Men hvordan ville fremtiden sett ut for
småsteder hvis ikke de hadde entusiasmen,
drivkraften til å forbedre lokalmiljøet?
Hvordan ville Drammen sett ut uten denne?

og ensomt fordi man ikke kjenner noen og
det ikke er noe fellesskap. Fra samfunnets
ståsted kommer dette til å være en dårlig
bydel i Oslo. Som merkevare kommer det til
å stille Norge i et dårlig lys.

—
Drammen iverksatte konkrete, materielle tiltak.
De skapte tilgang til elvebredden, sykkelstier,
ting for folk flest. Drammen er annerledes. De
gjorde en god jobb og byen har blitt trukket
fram som et godt eksempel, som en modell.
Men når andre fulgte denne modellen, gikk det
galt. De glemte entusiasmen og drivkraften;
de tok bare utsiden, suksessbildet, uten
sysselsettingen. Mange steder glemmer det.
Flere småbyer tror at alle disse kulturelle
aktivitetene skaper jobber. Men å be kunstnere
om å komme og bo et sted skaper ikke
økonomisk vekst, det blir bare en unnskyldning
for politikerne! Og nå, med spredningen av
Floridas ideer, tror folk at de kan investere
penger i kulturen fordi dette genererer mer
penger.

—
Vi er alltid så trege i det som kalles
innovasjonskurven. Alt kommer til Norge
litt senere, vi vet å kopiere. Det blir vulgært
fordi vi er så rike. Her må man vente og se
hva andre land gjør; Norge har aldri vært i
front med noe. De venter alltid, vi venter.
For å se hva som skjer i Storbritannia eller
Sverige først.

—
Problemet med slike modeller er at de
reproduseres og benyttes i alle de andre
byene i global skala. Med budskapet om
å være unik selges et image om å være
annerledes enn nabobyen. Likevel brukes de
samme arkitektene og de samme grepene
overalt, med den samme retorikken om
det unike. Dette er ett problem. Det andre
problemet er tanken om gentrifisering
gjennom den kreative klassen, for hele
konseptet ”kreativ klasse” er i seg selv
avskyelig, som om denne klassen er mer
verdifull enn noen annen klasse i byen.
—
Hvis man hadde en skjema-mentalitet,
så ville det vært én boks for turister, én
for forretningsfolk, og én for sentrale
aktører på by-scenen. Turistene vil ha en
opplevelse for livet, mens middelklassen
kanskje kommer to ganger i måneden for
å shoppe litt. De kommer til å forstyrres av
de andre når de er på søndagstur. Derfor vil
sikkerhetsvaktene patruljere området. Folk
som bor i leilighetskompleksene, tar heisen
ned til parkeringsetasjen og hopper i bilen for
å komme seg vekk. Brutalt, kort og ensomt.
Brutalt på grunn av sikkerhetsvaktene, kort
som følge av hvordan folk bruker området,

—
Imens har Richard Florida, den kreative
klassens ideolog, forandret mening. Han ser
nå sin egen teori, gentrifiseringsideologien,
som dårlig. Men nok en gang kommer Norge
til å være for trege til å innse dette i tide!
—
Det blir en annektering av et område som
kunne vært tilgjengelig. Kulturinstitusjoner
skaper en viss type tilgang. Det er ikke
plass til familier som har lyst til å grille
i helgene. Den beste utsiktsplassen vil
være okkupert av en spesiell type bygning:
kulturinstitusjonen. Egentlig kan man hevde
at dette ikke er et offentlig rom i det hele
tatt. Og bruksverdien er begrenset siden
man ikke besøker disse institusjonene hver
dag. Egentlig går de imot fellesskapets
beste.
—
Alle de tingene man kan gjøre fem dager i
uken, som for eksempel å gå tur eller bare
henge, kan man gjøre uten at det koster noe.
Alle de upretensiøse aktivitetene tas vekk
fra området. Kulturen kan være en del av
hverdagen, fordi kulturen ikke nødvendigvis er
lukket.
—
Mens det er mange ting som ikke passer inn
her, så glir biblioteket godt inn. Folk trenger
et sted hvor de kan tenke, reflektere, leke
og vente uten å måtte betale. Dette er så
viktig i byen. Og vi trenger tilgang til sjøen!
Det er de offentlige rommene vi trenger!
Det finnes ingen strender i bygryta. Det er
delprivatisering overalt: Vi trenger åpne
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—
Likevel brukes Operaen på en veldig åpen
måte av mange forskjellige grupper. Den
fungerer som et torg. Den er et spektakulært
syn, men også en åpen plass i byen. Operaen
er på mange måter en suksess. Jeg vet ikke
hvem disse menneskene på Operataket er,
men jeg ser at de holder på med alle mulige
forskjellige ting. Og det er folk der hele tiden,
det fungerer, dette enorme isfjellet.
—
Men hva burde de holde på med?
—
Ingenting. Bare se utover fjorden. Isfjellet
har en strandfølelse, her er det tilgang til
vannkanten. Sjøen er der for å bli sett på. Det
er ikke mye annet der, men det er kanskje
greit. Vi snakket jo om at ikke alt burde
planlegges. Det dreier seg om tillate åpne
rom, hvor folk selv kan bestemme hva de vil
gjøre. Operataket er et udefinert område, et
stort, tomt sted som folk kan benytte – og
det gjør de. Mange er redde for fristeder. Når
rommet eksisterte, ønsket de å stenge det av,
regulere og sikre det.

Operaen har okkupert dette området og gitt
det til middelklassen. Men disse gruppene
trenger ikke å holdes fra hverandre, de burde
kunne eksistere i samme område. Vi trenger
faktisk et kulturhus. Ikke for middelklassen,
men et multikulturhus. For teater og andre
ting, men enn så lenge vet vi ikke om det
kommer til å skje. De sier ingenting. Nei ja,
nei, nei. De tier bare.
—
Organisk byutvikling er viktig. Beboerne i
denne byen forandrer seg, og dette kommer
til å ha stor innvirkning på hvordan vi bor. Vi
snakker ikke om det, men vi må ta hensyn til
det. Vi må reflektere over hvordan nordmenn
har endret levesett til enslige husholdninger
uten barn. Jeg tror ikke innvandrerfamilier vil
bo som enslige, ikke engang om 20–30 år. De
kommer til å ha barn, og hvor skal de være?
Hva skal de gjøre? De er den fremtidige
generasjonen som kommer til å bruke
byrommet.
—
Vi må planlegge og være forberedt på
endre planen! Biblioteket kommer ikke
til å trenge mye plass i fremtiden, på
grunn av digitaliseringen av bøker. Men
biblioteket kommer til å være et bygg for
den kommende generasjonen. I dag benyttes
biblioteket i stor grad av innvandrere,
men alle bruker Internett. Dette vil prege
fremtiden. Unge mennesker vil bruke
biblioteket som en møteplass, ikke et sted
hvor de låner bøker.
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steder som er gratis, som bringer inn et
annet levesett, et alternativt offentlig rom.

—
Vi burde ha asylsøkere, fattige folk burde ha
leiligheter i området. Dette er et gjenvunnet
område hvor sigøynere, sjømenn, narkomane,
prostituerte og lastebilsjåfører alltid har vært.
Alle befinner seg litt utenfor samfunnet.

—
Det er en tendens i Norge til å se alle som
like. Men vi er jo ikke det, og vi må møte
andre mennesker for å lære at ikke alle er
like. Så i stedet for bøker burde man kunne
låne en person. En som kan informere og
veilede. Dette er fremtiden for biblioteket!
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—
Vi kan forestille oss opprøret. Hvordan kan
man ødelegge den rene planleggingen?
Kan vi se for oss en annen fremtid? Andre
perspektiver?

Bik Van der Pol
Et aktivt sted for flerbruk. Det vil være et
offentlig sted med en fin, åpen plass som
man kan bruke om sommeren, i nærheten av
elven. Hvis man skal kunne låne mennesker,
så må det finnes et sted hvor man kan
oppholde seg. Folk trenger plass, en annet
type sted enn det bøker behøver: De trenger
et møterom hvor de kan slappe av, drikke
kaffe og ha tilgang til uteplasser.
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—
Engasjeringen av unge mennesker krever
noen som er godt informert, så vi trenger folk
som kan informere andre. Mennesker trenger
mennesker!
—
All spekulasjon er basert på fremtidig vekst.
Men det tas ikke hensyn til fremtidig bruk.
Så å tenke vekst er ikke så progressivt, men
faktisk ganske fastgrodd i en egen diskurs
og virkelighet.

—
Vekst er del av kapitalismen. Hvis man ikke
vil ha vekst, så må man endre systemet
totalt. Egentlig trenger man å gi den nye
generasjonen et sted hvor de kan komme
med kritikk, med protest! På biblioteket, i
bysenteret! På store digitale reklameskilt
hvor folk kan uttrykke seg og komme med
budskap som skiller seg fra det dagens
medier sier. På denne måten kan de utvikle
en engasjert og kritisk diskurs.
—
Vi som bor her trenger å kunne reagere
på hvordan pengene brukes. Vi må
kunne kritisere forholdet mellom innhold
og virkelighet. Siden avisene snart vil
forsvinne, trenger vi å være forberedt
på å organisere stemmer og gi plass til
alternative meninger.

—
Vi trenger å skape en ny form for allmenning,
som ikke er basert på område, men på
diskurs. Dette er det offentlige rommet!
—
Og vi må skape romlige strukturer for denne
diskursen og se hvordan den kan spille inn
på organiseringen av byrommet, feltet og
fellesskapet. Her ligger det mange muligheter.
—
Det ligger sterke føringer i dette området.
Selv et uformelt sted som vannkanten kan
bare forsvares mot privatiseringen ved at man
planlegger en promenade. Og promenaden har
en klar kodeks som styrer hvordan den skal
brukes. Så ønsket om et uformelt offentlig rom
hindres av ønsket om, eller nødvendigheten av,
å beskytte dette rommet fra å bli helt borte.
Og ved å gjøre det, så forsvinner det likevel.
Så selv på steder hvor man vil tilrettelegge for
uformelle aktiviteter, offentlige rom der hva
som helst kan skje, kreves det paradoksalt
nok, sterke føringer, men på grunn av dem blir
det ønskede utfallet umulig.
—
Herbert Marcuse kalte det ”repressiv
toleranse” når makthavere inviterer
kritiske stemmer. Da kan de stryke dette
punktet fra listen: ”Vi har gjort det, vi
har invitert kritikerne til å være en del av
prosessen.” De får komme med innspill i
planleggingsfasen. Men til slutt, når alt har
blitt sagt, planlagt og gjort, viser det seg at
det ikke er noe rom for endringer. Kunsten
kan gjøre folk oppmerksomme på dette, men
det er kanskje alt den kan utrette.
—
Men det finnes muligheter i alt dette, ved å
bruke språket, mot seg selv, nesten. Hvis man
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—
Byplanlegging handler om modeller.
Man kan unngå modellene, men de er
kommet for å bli. De er i realiteten sterkere
enn hverdagen vår. Modellene er nøye
gjennomtenkt og planlagt og kommer til å
manifestere seg i virkeligheten. Tanken bak
kampsportanalogien er å erkjenne dette. Man
følger etter, eller kommer modellen i møte, for
å kunne forandre innholdet eller kursen, noe
som kan være veldig produktivt.

—
Ikke bare et fysisk rom for improvisasjon, for
man kan forandre enhver bygningsmodell eller
funksjon. Det gjør vi hele tiden. Det vi trenger
å endre er det mentale rommet: Måten ideer
har satt seg fast våre tenkemåter. Logikken
har så langt fungert på denne måten: ”Dette
er det vi planla, så dette er hva vi må foreta
oss.” Det må være rom for å kunne si: ”Ja,
men” eller kanskje ”ja, og dette også!”
—
Fysiske avgjørelser er de mest dramatiske.
Bygninger kommer til å stå der i 200-300
år og gater kommer til å ligge der i over
tusen år, mens funksjoner kan og kommer
til å endre seg. Når man skyver diskusjonen
fremover er det en form for maktutøvelse.
Hvis man sier at noe har en flerbruksfunksjon,
er dette også en type maktutøvelse. Det
å planlegge en promenade, for eksempel,
betyr å programmere hvordan et område skal
brukes. Noen aktiviteter kan utføres, andre
ikke. Der er ikke noe galt i dette, det er
bare klart at hele området formes gjennom
tydelige modeller. Om det ligger promenader
langs fjorden, så er dette en måte å utøve
makt på.
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—
Ja, kampsportanalogien er en måte å skape
et nytt perspektiv på. Følg motstanderen for
å endre kurs, for å finne andre bruksområder
enn de som er fastsatt og planlagt på
forhånd. Ta Walmart, for eksempel, der
direktøren måtte være litt mer kreativ da
forretningen gikk dårlig. Han bestemte seg
for å gjøre noe radikalt og paradoksalt, og
trosset den vanlige logikken. Han åpnet
opp Walmarts parkeringsplasser som
markedsplass og inviterte inn små foretak.
Etter hvert begynte bondemarkedet å få
fotfeste; i motsetning til forventningene,
fikk også Walmart flere kunder ettersom
folk allerede hadde tatt turen dit. Kampsport
som kapitalistisk logikk. Ved å åpne opp for
mindre boder, fikk både Walmart og de små
selgerne større fortjeneste.

—
Hvis ting ikke fungerer, så kan man endre
bruk, tillate bevegelse eller endringer som
er annerledes enn det som var planlagt.
Improvisasjon! Temporalitet! Vi må tenke
åpent! Et sted som kan endre seg! Det
finnes ingen annen løsning for sosial
materialisering.

—
Så la oss forestille oss Krisen! Kultur utgjør
industrien i området, så hva kommer til å skje
der når Norge blir et fattig land om kanskje 150
år? Bygningene her ble reist for den kommende
økonomien, og ble planlagt for noen år siden nå.
Som følge av finanskrisen passer disse byggene
kanskje ikke til fremtidens behov. Hvis man ser
på Dubai, så er det klart at ting kan bygges på
en boble. Plutselig forsvinner alt.
—
Kan byen leve opp til ambisjonene? Finnes
det nok kritisk masse til å kunne engasjere
med tanken om den kreative byen? Det er
mye potensial, men kommer det til å innfri
forventningene? Byen føles allerede litt
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kan bevege seg på den måten er det som en
kampsport, hvor man bruker motstanderens
styrke som et våpen. Hvis åpenhet er en del
av retorikken, så må vi tenke ”åpenhet”. For
eksempel, en flyktning her, et asylmottak
der. Hvis man ser nøye på ordbruken så
kan man si: ”Hallo, det er åpenhet, det er
internasjonalt!” Eller hva annet de påstår
at de vil ha. Så den retoriske godviljen må
bli til en fysisk, reell manifestasjon av den
åpenheten.

Bik Van der Pol
tom. Det har blitt investert mye i mur og
betong, nok en gang basert på vekst, på
befolkningsvekst i dette tilfellet. Paradokset
er at det investeres i infrastruktur, men ikke
viktig “software” i form av menneskene
selv og deres potensielle interesser og
forpliktelser. Det er dette vi burde investere
i for fremtiden, men vi gjør det ikke!
Mennesker er også kapital!

er viktig: Hvem bruker byen når? Én
funksjon må aldri dominere, de må blandes
slik at området er levende hele tiden.
Dermed skaper man trygghet. Barrikaderte
leilighetskomplekser skaper ikke trygghet.
De er basert på frykt, de sier: “Ser du? Vi
takler problemet!” Men dette skaper bare
frykt til slutt. Profetien går i oppfyllelse.
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—
Vi vil ikke gi etter for denne motsigelsen,
dette ønsket om landlig idyll transportert inn
til byen. Folk som ønsker fred og ro i byen
kan ikke gi slipp på drømmen om den rene
stillheten på landet.

—
Denne manglende innsikten bare fortsetter.
Det er ganske interessant å se den konstante
gjentakelsen. Alltid de samme ambisjonene,
alltid de samme feilene. Et nytt byutviklingsprosjekt begynner, ved siden av togstasjonen
eller i nærheten av vannet. De lager et
bryggeområde for turistene, de bygger en
kulturinstitusjon, et shoppingsenter, leiligheter,
forretninger og offentlige kontorer. Politikerne
belønnes for ideene sine. Alle små byer har
den samme modellen og alle ender opp i
den samme desperate situasjonen med et
uengasjert samfunn.
—
Byer trenger å investere i kulturindustrien,
men den er også avhengig av å kunne
betale folk. Hvis det er en nedgang i den
reelle økonomien, går det også dårlig med
kulturindustrien.
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—
Men dette skjer nettopp fordi
kulturindustrien regnes som den reelle
industrien nå. Dette er et overtramp, et
misbruk av den kreative klassen som
resulterer i det parasittnivået som er de
kulturelle konsulentene som lever på ideen
om at kulturell utvikling er så viktig.
—
Men det kan ikke bli en soveby, som er en
høyst stigmatisert modell. Så en timeplan

—
Denne retorikken om å være internasjonal,
flerkulturell og åpen brukes som et salgstriks.
Så det vi må gjøre er å fjerne muligheten for å
kamuflere virkeligheten gjennom retorikk. Det
er et offentlig område. Vi eier det.
—
Vi skulle hatt fasiliteter for isbading med et
fint, lite badehus og badstue.
—
Vi burde bruke saltvann i badekaret, fra
fjorden.
—
Det burde være et lekeområde. Mer lek,
mindre seriøse og kommersielle ting.
—
Vi burde gjøre krav på området.
—
Vi trenger sosialboliger, med flyktningmottak.
—
Vi burde planlegge revolusjonen.
—
Det var en gang da Oslo hadde et av de mest
interessante operabyggene i verden, under
Arbeiderpartiets hovedkvarter, et ordentlig
opplysningstidens prosjekt. Kunst og kultur
ble sett på som del av nasjonsbyggingen,
og forholdet mellom kultur og politikk var
tettere enn i dag. Så de bygget operaen
i AP-byggets hjerte. I dag er Operaen et
boligutviklingsprosjekt. Den har gått fra
styresmaktene til å bli styrt gjennom et
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delprivatisert samarbeid, hvor de private
utviklingsbyråene gjør jobben og politikerne
sier: ”ja, dere får lov.”

det samme som mediene. Vi trenger et
annet rom hvor vi kan være konstruktivt
kritiske.

—
Operaen bedriver verdiskapning, men
det handler ikke bare om privat profitt.
Det dreier seg også om statsbudsjettet.
Avgjørelsen om å legge Operaen her betydde
også at man måtte bygge en tunnel som
holdt mange bygningsarbeidere sysselsatt.
Det var en sosialdemokratisk drøm. Alle
disse tingene er reelle elementer i prosessen
og en del av det politiske maktspillet. Dette
er et ikonisk prosjekt, og ikonbygging er
bra for politikerne. Det er det samme om
det er en opera eller noe annet, det står
der som et symbol, en milepæl for noe. Da
de åpnet tunnelen, var seremonien som en
middelalderfestival som staten betalte for.
Alt henger sammen og de er stolte.

—
Bestem veien etter at du har sett hvor folk
går. Og så legger du asfalt. Ikke før. Vi trenger
å benytte oss av teknologien og implementere
den i planleggingen, nå! Finanskrisen tillater
dette. Energien fra fjorden burde drive
området. Oppretthold. Stopp. Snu. Se hva du
kan utrette med ingenting. Vær radikal.

—
Derfor må det være rom for kontinuerlig
kritisk evaluering. Tross forsøk på å
involvere alle, så kommer ikke folk. De
deltar ikke i planleggingen, men når
strukturene er på plass, så har de mye
de skulle ha sagt. Dette er et dilemma.
Vi trenger et sted hvor vi kan uttrykke
kritikk, også i ettertid, etter at vi har
opplevd utfallet av prosessen vi ikke
deltok i planleggingsfasen til. Du ble på
et eller annet vis invitert til å ta del i den
demokratiske prosessen, men du brydde
deg ikke, forstod ikke eller skjønte ikke
konsekvensene av å ikke delta. Men til slutt
kunne det være greit å kunne reagere på
resultatet noe sted. Et sted som ikke er
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×
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—
Man gjør ikke folk mer engasjerte ved å
spørre dem hva de vil ha. Når mennesker
begynner å drømme om hva de ønsker seg,
så er dette langt fra hva som faktisk kommer
til å glede dem. Og hvor demokratisk er det
når 10 000 mennesker kommer sammen for
å ta en avgjørelse? Hvor demokratisk er det
når 100 000 mennesker kommer sammen for
å ta en avgjørelse? Det er ikke demokratisk i
det hele tatt, tross antall stemmer. Politikerne
burde ta avgjørelsen fordi vi ga dem dette
mandatet. Vi burde heller være på vakt hele
tiden og diskutere og evaluere avgjørelsene
deres. Og når de gjør feil, burde vi si ifra.

—
Og hvis det ikke fungerer, må du endre kurs.
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Bik Van der Pol

Spoken Word

A—I have become
unable to adequately envisage

the public space.
B—I guess you have lost your
capacity to think in a political way.

that the we/they-distinction should
be drawn in a way that´s compatible
with the recognition of pluralism.
This requires visualizing the public
space in a way that allows for a we/
they-confrontation.

F—Political
questions are not mere technical
issues to be solved by experts.
G—I agree. Questions that are
properly political always involve
decisions that require a choice
between conflicting alternatives.
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Dellbrügge & de Moll

E—What I demand is
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C—You can’t speak
of “the” public space. We are never
dealing with one single space.
Public spaces are always plural.
The agonistic confrontation always
H—What is the social,
takes place on a multiplicity of
discursive surfaces.
D—Your individualistic perspective
doesn’t permit acknowledging that
political identities are always collective what is the political?
I—The frontier between the social and
identities which are necessarily
the political is essentially unstable
based on a we/they-distinction.
and requires constant displacements
and renegotiations between social

Dellbrügge & de Moll

agents.
J—Are you
trying to tell me that things could
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always be otherwise?
K—Exactly. Every order is predicated
on the
exclusion of other possibilities.

L—Every order is
the temporary and precarious
articulation of contingent practices.
M—But don’t we live in a world with
so many perspectives and values that,
when put together, they constitute
a harmonious and non-conflicting
ensemble? N—Only if you believe
in a universal consensus based on
reason. And if you do, you negate
the antagonistic dimensions of
the political. O—We should abandon
the dream of a final reconciliation
and discard the idea of a public
space oriented toward consensus.
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P—Let’s be more
specific. What is public space?
Q—Public space is accessible. It is
highly frequented, characterized by
a density and mix of functions.
Public space is clear, vivid and legible.
It is defined and designed.

R—I rather see
public space as the space left blank
between buildings in a city center.
It could be a parking lot under
a highway. S—Certainly. Public space
is not only built environment. It is
defined by its use. It is depending
on a constant supply of political,
commercial, social, theatrical and

artistic energy.
T—Where we want to go in a city
depends only on the specific quality
and amount of stimulation a place
has to offer. We use them intuitively
and are constantly hunting for new,
possibly even stronger experiences.

U—For councils,
the police, architects and urban
planners this means, in order to
survive, they must be extremely alert
to ways of life and desires of small
groups of people, not of everyone.
If there is no place at hand for the
activities we are looking for, we use
a place that was originally meant
for something else, a leftover,
and just squat or appropriate it.

V—Don’t you agree
that social space is in constant
flux? In order to maintain or improve
our positions, we must constantly

spoken word

develop investment strategies.

subjective.
X—I find
the term “user” somewhat suspect.
Clothes, cars and houses are used
and wear out… Y—Historical
conditions determine what is
considered “useful”. Baron
Haussmann’s urban renewal of Paris
under Napoleon, for example, was
motivated by the desire to open up
broad streets, allowing for the rapid
circulation of troops and the use
of artillery against insurrections.
But from any standpoint other than
that of facilitating police control,
Haussmann’s Paris is a city built
by an idiot, signifying nothing.
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W—In my opinion
the user’s space is lived. In contrast
to the abstract space of the experts,
the space of everyday activities
is a concrete one, which is to say,
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Z—We cannot return
to aesthetic practices elaborated
on the basis of historical situations
and dilemmas which are no longer
ours. Meanwhile, the conception
of space suggests that a model of
political culture appropriate to our own
situation will necessarily have to raise
spatial issues as its fundamental
organizational concern.

66

COMMON LANDS – Allmannaretten

Bjørvikastrukturen
i atelieret

De tilgrensende tomtene preges av
byggeaktivitet. Om morgenen, på vei til
atelieret, noterer vi et stadig økende antall
heisekraner, brakker og menn i signalgule
dresser som haster til og fra stillasene. En
ny bydel stiger opp av dype groper i bakken.
På et tidspunkt ankommer store, hvite
konstruksjonselementer havna, for så å bli
hevet over jernbanesporene og sakte men
sikkert nærme seg oss. Byggeplassen og
oppføringen av Nordenga bro er snart helt
inntil lokalet vi leier og tiden er inne for at vi
flytter videre.
I atelieret har jeg begynt å kartlegge hvilke
utbyggere, grunneiere og politikere som er
involvert i utviklingen av Bjørvika. Jeg leser
om visjonene i reguleringsplanen og de
retningsgivende vedleggene; om bydelen som
skal være til glede for alle, om universell
utforming, bærekraftig utvikling og mangfold.

Gjennom en enquête rettet mot de ulike
aktørene ønsker jeg å undersøke hvordan
det visjonære språket overføres til handling.
Hvem har ansvaret for å virkeliggjøre sosialt
mangfold i Bjørvika? Og hvilken grad av
gjennomførbarhet opplever aktørene at de
politiske visjonene har?
Det viser seg å være vanskelig å finne et nytt
produksjonslokale for kunst sentralt i Oslo,
med rimelig leie og plass til alle i fellesskapet.
Vi deles opp og jeg får atelierplass i
Tøyenbekken 12. Når jeg går hjem ser jeg
fremdeles den nye byen vokse fram.
Ingrid Lønningdal, Oslo 2010
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Schweigaards gate 33 er et slitt
teglsteinsbygg plassert mellom jernbanen
og en trafikkert gate. I påvente av at bygget
skal rives, huser det et atelierfellesskap for
kunstnere.
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Ingrid Lønningdal
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Ingrid Lønningdal

Schweigaards gate 33
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Tøyenbekken 12
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Bjørvikastrukturen i atelieret

Ingrid Lønningdal
E N Q U Ê T E
I Kulturoppfølgingsprogrammet (KOP),
retningsgivende vedlegg til reguleringsplanen
for Bjørvika – Bispevika – Lohavn, heter
det at: ”Grunnleggende forutsetninger
[for et vellykket Bjørvikaprosjekt] er bredde
i husholdningstyper, alderssammensetning,
sosioøkonomiske grupper, etnisiteter og
kulturer på den ene siden og bredde
og tetthet i den kulturelle infrastrukturen
og møteplasser på den andre siden.
Disse forutsetningene vil ikke automatisk
være tilstede, men betinger både politisk
vilje og strategiske valg på eiernes og
rettighetshavernes side.”

permanente verk. Prosjektene vil bli realisert
i takt med utviklingen av området. Som nevnt
er utviklingen av området i en tidlig fase, og
mye vil endre seg når Statens vegvesen har
ferdigstilt sine arbeider med riksveinettet
som omfatter senketunnelen, Østre Tangent
og Dronning Eufemias gate. Sammen med
gangbroen over Oslo S vil det nye veinettet gi
god kontakt mellom sjøen og boligområdene
nord for Oslo S.
3. Hvem har ansvaret for å virkeliggjøre
sosialt mangfold i Bjørvika?
Dette er et samarbeidsprosjekt der ansvaret
ligger både hos kommune, utbyggere og etter
hvert de mange ulike brukergrupper som vil
ha sin virksomhet i Bjørvika.
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BJØRVIKA UTVIKLING AS
Thor Martin Skar, Daglig leder
BYDEL GAMLE OSLO
Hans Christian Lillehagen (Arbeiderpartiet),
Leder i Bydelsutvalget

1. Hvilken grad av gjennomførbarhet opplever
du at disse ideene har? Og hvordan samsvarer
de politiske ambisjonene knyttet til sosialt
mangfold med selskapets/institusjonens
1. Hvilken grad av gjennomførbarhet opplever
målsetninger?
du at disse ideene har? Og hvilken gjenklang
har de politiske ambisjonene hos de ulike
Implementering av de politiske ambisjonene
aktørene i Bjørvika-utviklingen?
knyttet til sosialt mangfold krever en aktiv
handling både fra kommunens og eiernes
Bjørvikaprosjektet bærer preg av at det er
side på flere plan. Deriblant tiltrekke
en markedsstyrt utvikling hvor utbyggerne
boligsøkere med ulik betalingsevne
forplikter seg til å gi bidrag til infrastruktur
gjennom de støtteordninger som ligger
i den nye bydelen. Dette bidraget blir en
nedfelt i utbyggingsavtalen mellom Bjørvika
del av kostnadene som utbyggerne må ha
Infrastruktur og kommunen. Foreløpig har
inntjening på, og tomter til offentlige formål
dette ikke lykkes. Men vi er i en startfase
som kultur, skoler og parker blir nedprioritert.
av utviklingen, og mye kan gjøres ved at for
Tomtene er attraktive og har høy enkeltvis
eksempel kommunen i større grad bidrar
utnyttelse, mens andelen boliger av total
med støtteordninger eller løsninger utover
bygningsmasse er lav.
de som finnes i dag.
Bydelen har ment at andelen boliger, tomter
2. Hva gjør dere rent praktisk?
til kulturformål og skoler må prioriteres og
økes for å skape et bærekraftig samfunn
Bjørvika Infrastruktur (BI) har ansvar for
som en ny bydel. Det har vært viktig å
opparbeidelse av all kommunal infrastruktur.
fokusere på tilgangen til sjøen og de grønne
Dette omfatter alle kommunale ferdselsårer,
lungene/aksene som knytter Bjørvika
havnepromenaden og grøntarealer.
til de omliggende bydelene. Bydelen har
I planleggingsfasen legger BI stor vekt på
dessuten ment at kvartaler burde erstatte
å utvikle gode byrom og attraktive utearenaer lamellbebyggelse, men dette er blitt
som vil være tiltrekkende og på den måten
nedstemt i bystyret.
være med på skape det mangfold på
bakkeplanet som vi ønsker. Som et ledd i
De nye boligene i Bjørvika har Norges
dette arbeidet har BI blant annet utarbeidet
høyeste kvadratmeterpris. Leilighetene skal
en strategi for etablering av kunst i Bjørvika.
følge fordelingsnormen om at de skal ha ulik
Både temporære kunstprosjekter og
størrelse, med et bestemt antall boliger som
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2. Hvem har ansvar for tiltak som iverksetter
disse målene, og hvordan gjøres det rent
praktisk?
Slik jeg ser det, så er HAV Eiendom AS
en viktig premissleverandør for hvordan
bystyrevedtaket om mangfold iverksettes.
Likevel er situasjonen slik at HAV har fått
i oppdrag å få høyest mulig pris for hver
enkelt tomt, slik at infrastrukturbidraget
sikres. HAV Eiendom AS inngår kontrakter
med utbyggerne, og utbyggerne forholder seg
til gjeldende reguleringsplan. Likevel er det
rom innenfor reguleringsplanene til å gjøre
endringer. Det kan gjelde utnyttelsesgrad,
høyder, og krav til barnehage og skole ved
store utbyggingsprosjekter til bolig.
Om det er nødvendig med endrede
reguleringsplaner, så vurderer Plan- og
bygningsetaten (PBE) eller relevant etat om
endringen trenger politisk behandling. På
denne måten bruker etaten skjønn, også
der det kan være uenighet politisk. PBE
forholder seg til sin fagbyråd som igjen
må svare for bystyret. Bystyret har lagt
føringene, men implementeringen er opp til
de man har avgitt fullmakter til, det være
seg HAV Eiendom AS eller PBE. Byrådet
rapporterer til bystyret og er ansvarlig for

BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING
Bård Folke Fredriksen (Høyre), Byråd
1. Hvilken grad av gjennomførbarhet
opplever du at disse ideene har? Og hvordan
samsvarer de politiske ambisjonene knyttet
til sosialt mangfold med selskapets/
institusjonens målsetninger?
Selv om vi fortsatt er tidlig i utbyggingen,
synes jeg dette er i et godt spor.
Undersøkelser som er fortatt blant de som
har kjøpt leilighetene i Operakvarteret og på
Sørenga viser at det er ulike mennesker i
ulike aldre fra alle bydeler i Oslo og utenbys
som kjøper leiligheter. Det er også satt av
tomter til barnehager og skoler i Bjørvika for
barnefamiliene som flytter inn. Den tunge
satsningen på kulturinstitusjoner i området,
som Munch/Stenersen, Deichmanske
bibliotek, Operaen og Kulturhistorisk
Museum, appellerer til ulike grupper av
mennesker, både innbyggere og tilreisende.
Havnepromenaden, forretningene og
kafeene som vil komme på gateplan vil bidra
til et yrende sosialt byliv. Vi ser også at
kontorarbeidsplassene tiltrekker seg bedrifter
som jobber mye internasjonalt og med mange
nasjonaliteter representert.
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Sørenga er utpekt som stedet i Bjørvika
med høyest konsentrasjon av boliger. Denne
tomta ble solgt som Norges dyreste og
det er ikke grunn til å tro at kommunen vil
kjøpe boliger som er beregnet på de mest
vanskeligstilte i samfunnet. Intensjonen om
mangfold i Bjørvikas boligmasse kan derfor
ikke gjennomføres uten at det inngås et
forpliktende samarbeid med kjøpere som
hjemles ved inngåelse av kontrakter. Om
Kongsbakken ikke bygges så stort som det
ligger i planene, vil det antakelig gå utover
det samlede arealet beregnet til offentlige
formål, slik som kultur og skole. De endrede
forutsetningene rundt Paulsenkaia og
plassering av Munchmuseet bidrar heller
ikke til dette ettersom det er færre utbyggere
som skal ta infrastrukturregningen.

den løpende informasjon til det politiske
systemet.

2. Hva gjør dere rent praktisk?
Vi har kontinuerlig oppfølgingsmøter med
grunneierne i området for blant annet å se
på detaljutforming. I tillegg jobbes det med
mulighetene for å realisere studentboliger
rundt nye Deichmanske, som også kan
gi et positivt tilskudd til byliv og sosialt
mangfold. Broer over sporområdene vil knytte
Grønland sammen med Bjørvika, og trikker,
havnepromenader, fjordbåter, sandstrender,
båthavner og allmenninger vil skape et sosialt
mangfold og liv i Fjordbyen.
3. Hvem har ansvaret for å virkeliggjøre
sosialt mangfold i Bjørvika?
Alle parter har et ansvar for å få til en bydel
som fungerer. Både utbyggerne og kommunen
er tjent med at det som bygges oppleves
som så bra at folk ønsker å bo og jobbe
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er innrettet mot familier. Det er den generelle
politikken for all ny bebyggelse i bydelen.
Når kvadratmeterprisen er så høy, avgrenses
kjøperne til en marginal og kjøpesterk gruppe
som gis adgang til boligmassen i Bjørvika.

Ingrid Lønningdal
i Bjørvika. Det ligger en stor og kompleks
avtale i bunn som regulerer utbyggerens
tilskudd til infrastruktur som torg, plasser,
havnepromenade og bymøbler. Dette vil bli
realisert etter hvert som bygningene kommer
opp og ikke minst havnevirksomheten og
motorveiene flyttes. Først da vil man for alvor
se at fjorden knyttes nærmere byen.
ENTRA EIENDOM AS
Torodd Bøystad, Viseadministrerende direktør
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1. Hvilken grad av gjennomførbarhet
opplever du at disse ideene har? Og hvordan
samsvarer de politiske ambisjonene knyttet
til sosialt mangfold med selskapets/
institusjonens målsetninger?

LINSTOW AS
Tore Bjørke, Prosjektdirektør
1. Hvilken grad av gjennomførbarhet
opplever du at disse ideene har? Og hvordan
samsvarer de politiske ambisjonene knyttet
til sosialt mangfold med selskapets/
institusjonens målsettinger?
Jeg oppfatter at ideene både lar seg
gjennomføre og er forankret hos de sentrale
aktørene i Bjørvika. Vårt engasjement
i Bjørvika samsvarer med de politiske
ambisjoner for prosjektet som vi selv
har fått anledning til å være med på å
utforme gjennom en lang utviklings- og
reguleringsprosess.

Jeg mener de skisserte forutsetninger er
nødvendige og oppnåelige dersom viljen
er til stede hos de ovennevnte aktører. Jeg
oppfatter at eiere og myndigheter er ”rimelig”
samstemt om dette, og at slik vilje er til stede. 2. Hva gjør dere rent praktisk?
2. Hva gjør dere rent praktisk?
Deltar i utviklingen som medeier i Oslo S
Utvikling AS (OSU).
3. Hvem har ansvaret for å virkeliggjøre
sosialt mangfold i Bjørvika?
Fremst politikerne gjennom overordnede
føringer, Plan- og bygningsetaten gjennom
oppfølging av vedtatte føringer samt utbyggerne
gjennom tilrettelegging og gjennomføring.
FJORDBY- OG BJØRVIKAENHETEN
Stein Kolstø, Fungerende enhetsdirektør
1. Hvilken grad av gjennomførbarhet
opplever du at disse ideene har? Og hvordan
samsvarer de politiske ambisjonene knyttet
til sosialt mangfold med selskapets/
institusjonens målsetninger?
2. Hva gjør dere rent praktisk?
3. Hvem har ansvaret for å virkeliggjøre
sosialt mangfold i Bjørvika?
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hos eiere/rettighetshaver i Bjørvika er det
ikke naturlig at PBE med sin rolle som
planmyndighet besvarer disse spørsmålene.

Siden dette punktet er direkte adressert
til politikernes vilje og strategiske valg

Fra tidligere å være aktive utviklere i Bjørvika
følger vi nå opp vårt engasjement i prosjektet
gjennom styrearbeid i Oslo S Utvikling AS
og prøver å bidra til at ideene om mangfold
realiseres.
3. Hvem har ansvaret for å virkeliggjøre
sosialt mangfold i Bjørvika?
Alle aktørene i utvikling av Bjørvika sammen
med alle brukergrupper i den nye bydelen.
OSLO BYAKSJON
Erling Fossen, Styreleder
1. Hvilken grad av gjennomførbarhet opplever
du at disse ideene har? Og hvilken gjenklang
har de politiske ambisjonene hos de ulike
aktørene i Bjørvika-utviklingen?
Graden av gjennomførbarhet er lik null. I et
governancesystem der flere aktører har både
makt og gjennomføringsansvar vil alle tiltak
som ikke automatisk genererer økt inntekt blir
forsøkt skjøvet over på de andre aktørene. Når
kommunen ikke vil subsidiere tomteprisene,
og det offentlige gir sine torpedoer (HAV og
OSU) beskjed om maks utbytte, blir det null
virkemidler til overs for å oppnå målsetningen
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Hovedproblemet i Bjørvika er at det ikke
finnes noen eier av visjonen om denne nye
bydelen. Da blir visjonen uklar. Skal det bli
en yrende bydel for osloborgere av alle farger
og lukter, eller skal det bli et Corporate
Business District (CBD), eller hva skal det bli?
Når det ikke er forankret i byrådet (troikaen
Stian Berger Røsland, Torger Ødegaard, Bård
Folke Fredriksen) blir det vanskelig å lage
enkle kommandolinjer som garanterer for
gjennomføring av tiltak som sikrer det sosiale
mangfoldet. Nå kan BI, BU, Vegvesenet,
ROM, HAV, OSU, Kulturetaten, Advansia eller
hvem det skal være konsentrere seg om
å gjennomføre sin framdriftsplan knytta til
isolerte målsetninger og sørge for at de ikke
blir sittende med svarteper i etterkant når
Bjørvika er blitt prikk lik Aker Brygge.
OSLO HAVN KF
Trude Thingelstad, Fungerende
informasjonssjef
1. Hvilken grad av gjennomførbarhet
opplever du at disse ideene har? Og hvordan
samsvarer de politiske ambisjonene knyttet
til sosialt mangfold med selskapets/
institusjonens målsetninger?
2. Hva gjør dere rent praktisk?
3. Hvem har ansvaret for å virkeliggjøre
sosialt mangfold i Bjørvika?
Jeg har sett på spørsmålene dine og det er
HAV Eiendom som er de rette til å svare. Vi
er ikke aktør i Bjørvika, vi har i praksis overlatt
alle våre eiendommer til vårt datterselskap.

1. Hvilken grad av gjennomførbarhet
opplever du at disse ideene har? Og hvordan
samsvarer de politiske ambisjonene knyttet
til sosialt mangfold med selskapets/
institusjonens målsetninger?
Visjoner som dette er tomme ord, hvis
ikke den fysiske infrastrukturen er på
plass og det er økonomi til å realisere
visjonene. Tilsynelatende viser de ulike
aktørene interesse for disse ideene gjennom
for eksempel å holde seminarer, men
gjennomgående er det ”noen andre enn oss”
som skal gjennomføre målsetningene. Hvis
man skal lykkes med å skape bredde
i husholdningstyper, alderssammensetning
og sosioøkonomiske grupper, kreves det
tunge inngrep i det som ellers vil bli resultatet
av en markedsbasert dynamikk. Slike tunge
inngrep er det vel vanskelig å se at det er
noen som har gjort skikkelig så langt.
2. Hva gjør dere rent praktisk?
Oslo Havn foreslo at 10 % av boligene på
Sørenga skulle leies ut til sosialklienter.
For at dette skulle bli en realitet fremmet
vi forslag om at det skulle opprettes en
stiftelse som skulle disponere inntil 200
leiligheter på Sørenga (til for eksempel
enslige mødre – som jeg mener er en av
de mest vanskeligstilte sosiale gruppene).
Hovedelementene i opplegget var at Oslo
Havn/HAV Eiendom ved salget av Sørenga
skulle innarbeide i salgskontrakten at vi
kunne kjøpe tilbake de 200 leilighetene fra
utbygger (jevnt fordelt over hele Sørenga)
til selvkostpris. Deretter skulle Oslo Havn
overføre disse leilighetene vederlagsfritt til
stiftelsen. Det ville innebære at stiftelsen
ikke ville ha kapitalkostnader, bare
driftskostnader, ved å disponere leilighetene.
Med en slik kostnadsstruktur ville det bli
mulig for stiftelsen å leie ut til en meget
rimelig pris (selv i et høyprisområde, som
Sørenga vil bli).
Tankegangen med å nevne enslige mødre
spesielt er at de ville fått muligheten til å bo
billig i noen år, inntil livssituasjonen deres
bedret seg. De økonomiske fordelene med
ordningen ville være så massive at en ikke
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2. Hvem har ansvar for tiltak som iverksetter
disse målene, og hvordan gjøres det rent
praktisk?

OSLO HAVN KF
Bernt Stilluf Karlsen, Styreleder
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om sosialt mangfold. Den eneste måten
å sikre det sosiale mangfoldet er å la noen
av tomtene nærmest ligge brakk slik at
ikke-kommersielle aktører kan igangsette
lavterskeltilbud i Bjørvika. Det er et tankekors
at PwC viser en langt større vilje enn det
offentlige til å ivareta mangfoldet, ved å
invitere folk fra Foreningen for en Human
Narkotikapolitikk til å snakke om hvordan
de som bedrift kan legge forholdene til rette
for at junkerne også kan trives i området.

Ingrid Lønningdal
kunne legge opp til å leie ut til personer som
skulle ha ”varig opphold” i leilighetene. Med
en spredning av leilighetene til ulike deler av
Sørenga, ville integreringen fungert, særlig
siden totalantallet var såpass beskjedent i
et område som for øvrig ville bli befolket av
meget ressurssterke personer. Forslaget
var i praksis ferdig finansiert, men fikk ikke
støtte verken av Plan- og bygningsetaten eller
Byrådet på den tiden.
Et nytt tungt strukturgrep vil være å realisere
studentboliger rundt Munchmuseet og
Deichmanske. Det blir en krevende løsning å
få til, både finansielt og organisatorisk, særlig
siden forslaget fremmes så sent i plan- og
utbyggingsprosessen.
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3. Hvem har ansvaret for å virkeliggjøre
sosialt mangfold i Bjørvika?
Ansvaret ble i realiteten forlatt til fordel
for ”selvoppfyllelse” da reguleringsplanen
ble vedtatt i 2002. Det holder ikke med
et vedtak om 5% rimelige utleieboliger i
reguleringsplanen, uten mer strategisk
tenkning knyttet til hvordan en skal få det
realisert. Og i etterkant er det tungt å presse
prioriteringer knyttet til sosialt mangfold
tilbake i planene, særlig siden utbyggerne
allerede har forpliktet seg til å dekke
infrastrukturkostnader på to tusen millioner
kroner. Hadde kommune og stat dekket disse
kostnadene, kunne millionene vært brukt til
å realisere den visjonen som ”KOP’en” som
er sitert innledningsvis. Skal disse visjonene
realiseres nå må tiltakene være kraftige,
mange må være begeistret for dem og noen
må finansiere visjonene, ellers blir området
forbeholdt middelklassen. Middelklasser
vil imidlertid etter hvert både være hvit
og annerledes farget.
OSLO S UTVIKLING AS
Thor E. Thoeneie, Viseadministrerende
direktør/Direktør marked og utvikling
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1. Hvilken grad av gjennomførbarhet
opplever du at disse ideene har? Og hvordan
samsvarer de politiske ambisjonene knyttet
til sosialt mangfold med selskapets/
institusjonens målsetninger?
2. Hva gjør dere rent praktisk?

3. Hvem har ansvaret for å virkeliggjøre
sosialt mangfold i Bjørvika?
Når det gjelder de tre spørsmålene du
stiller har jeg noen kortfattede refleksjoner.
Reguleringsplanen legger et godt grunnlag for
sosialt mangfold i Bjørvika, hvis den forvaltes
riktig. Vi mener at blandingen av kontor,
handel/bevertning, kulturinstitusjoner og
bolig legger til rette for dette. Utformingen
av reguleringsplanen kan forhindre
homogenitet og ensartethet og gir en unik
mulighet til å skape en diversifisert og
pulserende bydel åpen for alle som jobber,
bor, handler og besøker bydelen. Større
endringer/omreguleringer kan for øvrig
forringe dette. Det er med andre ord viktig
med forutsigbarhet for oss som utvikler.
Vi har svært god dialog med politisk ledelse
i Rådhuset og med PBE, noe som gir grobunn
for god byutvikling blant annet hva sosialt
mangfold angår.
I Operakvarteret (Barcode-området) skal vi
realisere til sammen ca. 450 boliger fordelt på
fem byggetrinn, alle med forskjellig utforming,
karakter og beliggenhet. En del av vår strategi
for boligutvikling er å arbeide målrettet
mot kundene i markedet, blant annet ved
å gjennomføre intervjuer og forskjellige
spørreundersøkelser, hvor vi kartlegger
hvilke ønsker, behov og forventninger mulige
boligkjøpere har. Vi vektlegger også arbeidet
med å informere allmennheten om utviklingen
generelt og boligetableringen spesielt. Vi har
etablert et eget betjent informasjonssenter
som er åpent for allmennheten hver dag, og
vi utgir et nyhetsbrev to ganger per år.
Avslutningsvis om ansvaret for sosialt
mangfold, så tror vi ikke at dette ligger hos
én enkelt aktør. Ansvaret og muligheten for
suksess ligger hos alle involverte parter,
og nøkkelen er samarbeid!
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Ellen de Vibe, Etatsdirektør
1. Hvilken grad av gjennomførbarhet opplever
du at disse ideene har? Og hvordan samsvarer de politiske ambisjonene knyttet til sosialt
mangfold med selskapets/institusjonens
målsetninger?
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Grunnlaget for kunst- og kulturoppfølging
og utformingen av de enkelte byrom. I
i Bjørvika ble juridisk sett nedfelt
selve gjennomføringen vil grunneierne
i reguleringsbestemmelsene i
gjennom blant annet sine salgskontrakter
Reguleringsplanen for Bjørvika (krav om
samt tilrettelegging for temporære og
at viktige områder i planen, for eksempel
permanente kulturaktiviteter ha den største
krysningspunktene mellom Dronning
påvirkningsmuligheten for å få til mangfoldet.
Eufemias gate og allmenningene, skulle
gis kunstnerisk utforming) og ble utdypet
i Kulturoppfølgingsprogrammet.
ROM EIENDOM AS
I reguleringsplanarbeidet ble krav om KOP
Signe Horn, Direktør samfunnskontakt og
lagt til grunn og ferdigstilt. Ved sin behandling kommunikasjon
av reguleringsplanen ga Bystyret sin
tilslutning til innholdet i bestemmelsen. Dette 1. Hvilken grad av gjennomførbarhet
har ført til at Bjørvika Utvikling AS aktivt har
opplever du at disse ideene har? Og hvordan
måttet ta stilling til hvordan bestillingen i
samsvarer de politiske ambisjonene knyttet
reguleringsbestemmelsen skal følges opp.
til sosialt mangfold med selskapets/
Sosialt mangfold som sådan lå ikke inne i
institusjonens målsetninger?
reguleringsplanens bestemmelser, og har
Dette er ambisjoner som samsvarer svært
fra bystyreflertallets side ikke vært entydig
godt med Rom sine. Med sitt eierskap i OSU
prioritert, selv om man ved behandlingen
(Oslo S Utvikling AS), andre eiendommer og
forutsatte at 10% av boligene skulle være
ikke minst byggingen av et nytt Oslo S er de
rimelige boliger, uten å definere begrepet
forutsetningene det refereres til ovenfor svært
rimelige. For øyeblikket drøftes det konkret
hvordan et betydelig antall studentboliger kan viktige. I dag går det 150.000 mennesker
gjennom Oslo S hver eneste dag, et tall som
sikres i planområdet. Tomteeiernes holdning
vil øke til 300.000 om 20 år. Rom Eiendom
til sosialt mangfold oppfatter jeg heller ikke
samarbeider med en rekke etater i Oslo
som entydig, selv om man ønsker tiltak
kommune, slik at Nye Oslo S blir et godt
som kan gjøre området attraktivt både for
kollektivknutepunkt for alle som ferdes i
besøkende og området selv.
området, enten på jobbreise, på kulturbesøk
eller som turist. Vi har samtaler med
2. Hva gjør dere rent praktisk?
Kulturetaten vedrørende tanker om samarbeid.
Det henvises til den angitte reguleringsbestemmelsen som det så vidt jeg vet er første 2. Hva gjør dere rent praktisk?
gang man har benyttet i en større norsk
– Det aller viktigste vi gjør er å bygge et nytt
reguleringsplan. Plan- og bygningsetaten
Oslo S som gjør at alle kan ferdes i området
opplever å ha vært pådriver for å få i gang
på en effektiv, miljøvennlig og trygg måte
arbeidet med kvalitetshåndboken for kunst,
– Samarbeider med Oslo kommune (PBE,
og har deretter bidratt aktivt i det arbeidet
HAV, etc.)
med seminarer og dokumentasjon av
arbeidet som Bjørvika Infrastruktur AS på en – Samarbeider med Kirkens Bymisjon og
støtter flere prosjekter med henhold til
spennende måte har forestått. Rent praktisk
tilstedeværelse på Oslo S
stiller vi ellers krav om dokumentasjon av
– Avsetter hvert år 1,5 millioner kroner til
kunstnerisk utsmykning ved behandling av
Rom for Kunst, temporær kunst på Oslo S
bebyggelsesplaner og byggesøknader.
– Er i iverksettingsfase med et nytt
informasjonssenter i Østbanehallen for å vise
3. Hvem har ansvaret for å virkeliggjøre
byutvikling og videre planer for Bjørvika og
sosialt mangfold i Bjørvika?
Fjordbyen
Jeg mener etaten gjennom å sikre gode
3. Hvem har ansvaret for å virkeliggjøre
utearealer for fellesskapet ved utformingen
sosialt mangfold i Bjørvika?
av reguleringsplanen har bidratt aktivt til
å skape sosialt mangfold. Dette gjelder
Dette er først og fremst et politisk ansvar,
både gate- og byromsstruktur, krav om
der politikerne må trekke opp rammer og
flerfunksjonalitet, leilighetsstørrelser

Kunst som Protagonist 2

Bjørvikastrukturen i atelieret

Ingrid Lønningdal
retningslinjer. Så må de ulike aktørene lojalt
følge opp dette.
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
Knut Even Lindsjørn, Leder av SVs
bystyregruppe
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1. Hvilken grad av gjennomførbarhet opplever
du at disse ideene har? Og hvilken gjenklang
har de politiske ambisjonene hos de ulike
aktørene i Bjørvika-utviklingen?
Det er gjennomførbart, men krever politisk
mot. Å få til en bredde i den sosiale
sammensetningen betinger tydelige krav fra
kommunen, godt samarbeid med eiere og en
vilje fra kommunen til å bruke ressurser for
å få det til. Den sosiale siden av utbyggingen
må fellesskapet passe på. Det blir fort borte i
debatter om arkitektur og økonomi, men er en
forutsetning for at utbyggingen blir vellykket.
Bjørvika skal ikke bli et sted kun for ”fiffen”.
2. Hvem har ansvar for tiltak som iverksetter
disse målene, og hvordan gjøres det rent
praktisk?
Kommunen må ta en lederrolle. Etablering av
studentboliger, rimelige utleieboliger, sosiale
tilbud og integrering med områdene rundt må
kommunen være villig til å bruke både penger
og tid på. Det kan gjøres gjennom tøffe krav
til plansakene og ikke minst ved å sørge for
at en også tenker på Bjørvika ved plassering
av kulturelle tilbud og i den generelle
sosialpolitikken. Å åpne opp Bjørvika, og
særlig Bispevika, for alle gjennom gode
fellesområder. Bystrand, torg og parker som
innbyr til bruk for hele befolkningen er viktig
for å sikre at hele byen bruker området.
STATSBYGG
Knut Felberg, Avdelingsdirektør og leder
av Planenheten i Utviklingsavdelingen
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1. Hvilken grad av gjennomførbarhet
opplever du at disse ideene har? Og hvordan
samsvarer de politiske ambisjonene knyttet
til sosialt mangfold med selskapets/
institusjonens målsetninger?
Statsbygg har ikke egne målsetninger
om akkurat dette – vi er et instrument for

staten og mener det som til enhver tid er
gjeldende nasjonal politikk. Når det gjelder
å gjennomføre slike ideer, så klarer de fleste
europeiske hovedsteder å legge til rette for
sosialt mangfold i store byutviklingsprosjekter,
og det er derfor rart om ikke Oslo kommune
også skulle lykkes. Det at Bjørvika stort
sett utvikles i tråd med regulerings- og
fremdriftsplan er i seg selv positivt.
2. Hva gjør dere rent praktisk?
Ingenting, engasjementet vårt opphørte da
Reguleringsplanen ble vedtatt i 2002. Men
hvis vi går tilbake i historikken, så var
Statsbygg – sammen med PBE, EBY, HAV,
Statens vegvesen og ROM Eiendom – en av
reguleringsplanens forslagsstillere. Vi hadde
blant annet hovedansvar for kulturoppfølgingsog miljøoppfølgingsprogrammene, som er
retningsgivende vedlegg til reguleringsplanen.
Utviklingen av KOP var et pilotprosjekt, man
ønsket å lage et redskap innenfor kulturfeltet
på samme måte som man nå i flere år har hatt
MOP innenfor miljøfeltet. I pilotprosjektet så
man blant annet på kultur i bred forstand, og
utnytting av plan- og bygningslovens muligheter.
KOP omfatter også ideer knyttet til sosialt
mangfold, men i reguleringsplaner kan man
for eksempel ikke fastsette priser på boliger,
og det betyr at gjennomføringen er betinget
av politisk vilje og at eierne er på banen.
Pilotprosjektet har vært vellykket i den forstand
at metodikken er adoptert andre steder i Norge.
Vi ser også at Bjørvika Utvikling og Bjørvika
Infrastruktur knyttet til seg kulturkompetanse.
Hvis man ikke hadde hatt KOP, ville det
dessuten vært lettere for utviklerne og eierne
å ignorere problemstillinger relatert til kultur
og sosialt mangfold.
Som en følge av arbeidet med KOP har
Statsbygg etablert nettstedet www.kryss.no,
og vil utgi en ny veileder om kulturplanlegging
i løpet av inneværende år.
3. Hvem har ansvaret for å virkeliggjøre
sosialt mangfold i Bjørvika?
Kommunen har hovedansvaret, men eierne
bør også være med om man skal kunne
realisere visjonen om sosialt mangfold
i Bjørvika.

Bjørvikastrukturen i atelieret

1. Hvilken grad av gjennomførbarhet
opplever du at disse ideene har? Og hvordan
samsvarer de politiske ambisjonene knyttet
til sosialt mangfold med selskapets/
institusjonens målsetninger?
Vi som selskap er opptatt av å lage en
variert bebyggelse med et bredt spekter
av tilbud. Vi skal ikke identifiseres med
andre boligprosjekter som først og fremst
henvender seg til de med mest penger. Våre
mål samsvarer godt med de overordnede
politiske mål. Viktigste virkemiddel vi kan
bidra med, er at vi har leiligheter i ”alle”
prisklasser og kvaliteter og tilrettelegger for
gode fellesområder.
Men det er selvfølgelig alvorlige sperrer
som vanskeliggjør dette. Tomteprisen
umuliggjør ”billige” boliger. Reguleringsplanen
vanskeliggjør rimelige boliger.
Et annet poeng: Når det er så store
begrensninger på bilhold som det er lagt opp
til, burde det allerede nå vært klarlagt hvilke
kollektivtilbud som foreligger. Vi har kjøpere
som har trukket seg siden de ikke har fått
oversikt over kollektivtilbudet i Bjørvika. Et
godt planlagt kollektivtilbud er også viktig
for å skape den bydelen vi ønsker, men her
svikter Ruter så det holder. Kollektivtilbudet
må finnes når folk flytter inn slik at det
skapes gode vaner, og ikke komme som et
alternativ i etterkant når dårlige reisevaner
allerede er etablert.
2. Hva gjør dere rent praktisk?
I praksis har vi klart å prosjektere leiligheter
med prisspenn fra 2 til 13 millioner.
15% er tilrettelagt for husbanklån med
livsløpsstandard. Vi har solgt det meste
av første byggetrinn, og kjøperne er bredt
sammensatt. Kravet om universell utforming
har ligget til grunn for de fleste leilighetene.
Vi bygger to barnehager. Vi legger vekt på å
få til fellesarealer av høy kvalitet som kan

3. Hvem har ansvaret for å virkeliggjøre
sosialt mangfold i Bjørvika?
Planmyndighetene er sentrale. Videre
er politikerne og deres oppfyllelse av
sine forpliktelser/ bidrag vesentlig. De
utbyggingsavtaler som foreligger og som skal
lages for de områder som ennå ikke er solgt,
er meget vesentlige. Utbyggingsavtalene
fastlegger utbyggers forpliktelser. Dette
må være på plass før tomtene selges.
Når det offentlige selger tomter, kan de
styre betingelsene, men jo flere krav som
stilles, jo lavere tomtepris og derved
også mindre penger for det offentlige til å
legge til rette for mangfoldet. Dette er en
krevende balansegang. I Bjørvika må alle
utbyggere betale et infrastrukturbidrag for
de kvadratmeterne som bygges. Størrelsen
på dette bidraget kunne vært mye større,
men da hadde tomteprisene blitt lavere.
Selvsagt kunne jeg sagt at utbyggerne har
et ansvar, men utbyggerne har jo som mål
å tjene penger og vil vurdere alle tiltak ut
fra dette perspektivet. At noen av Sørenga
Utviklings eiere har en idealistisk innstilling
til boligbygging, er selvsagt noe som har
preget vår imagebygging, men dette er ingen
selvfølge for andre utbyggere. Som en slags
konklusjon på dette, må de overordnede
planene ta hensyn til visjonene på en tydelig
måte. Det må være klare forutsetninger
for hva som ligger av offentlige og private
forpliktelser. Politiske visjoner er lite verdt
dersom de ikke knyttes til kroner og planer.
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Enkle spørsmål kan besvares med relativt
lange utredninger. Mine svar står for mine
synspunkter etter å ha jobbet med Sørenga
i snart 2 år.

brukes både av gamle og unge. Vi jobber med
kommunen for å få dem til å opprettholde
planene om barneskole på utstikkeren. Vi
presser på og arbeider med de kommunale
planene slik at kommunen ikke finner på å
lage billigere og dårligere fellesanlegg enn
forutsatt. De offentlig tilgjengelige arealene
med flytende parkanlegg, badeanlegg,
havnepromenader med mer skal bekostes
av det offentlige og er dermed i faresonen
for avkortninger.

VENSTRE
Ola Elvestuen, Leder i Oslo Venstre og
gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre
1. Hvilken grad av gjennomførbarhet opplever
du at disse ideene har? Og hvilken gjenklang
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SØRENGA UTVIKLING AS
Petter Odlang, Utbyggingssjef

Ingrid Lønningdal
har de politiske ambisjonene hos de ulike
aktørene i Bjørvika-utviklingen?
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Viljen, og ønsket om å gjøre Bjørvika til en
variert bydel, er der. De beste resultatene
så langt er på kultursiden med tyngdepunkter
som Operaen, Deichmanske hovedbibliotek
og Munchmuseet. Nå handler det om å
finne gode forbindelser fra Bjørvika til de
bakenforliggende bydelene, å skape et
samspill med Middelalderparken og Gamle
Oslo. Gode løsninger for Kongsbakken og en
oppgradering av Oslo torg er avgjørende for
om folk føres til Bjørvika. Den nye bydelen må
også ha gode – og store nok – fellesarealer,
slik at variasjon og mangfold kan utvikles
over tid.
For å unngå ensidig sammensetning, er
to konkrete ting viktig: forutsetningen i
avtaleverket om 10% rimelige utleieboliger,
og at vi vinner kampen om å bygge
minst 500 studentboliger i nærheten av
Deichmanske. Venstre mener det burde
brukes mer penger fra Filipstad for å sikre
kvaliteten på utbyggingen av Bjørvika. Et slikt
politisk håndverk er ikke vanskelig og burde
brukes mer.
2. Hvem har ansvar for tiltak som iverksetter
disse målene, og hvordan gjøres det rent
praktisk?
Bjørvikautbyggingen er et politisk drevet
prosjekt, helt fra vedtaket om fjordbyplanen,
reguleringsplanen, senketunnelen, kvalitative
fellesarealer, Deichmanske, Munchmuseet og
til studentboliger. Bystyret har ansvaret, og
vi – ofte Venstre – har også tatt initiativet til
å sette i gang tiltak.

78

Jeg er uenig i at utviklingen er styrt ut fra
næringsinteresser, slik mange tror, selv om
utbyggerne selvfølgelig har tunge økonomiske
interesser og ønsker å få gjennomslag for det
som er gunstig for dem. Bjørvikaprosjektets
rammer er politiske.
I tillegg til det politiske nivået spiller Oslo
Havn KF (Havnevesenet) en viktig rolle.
Havnevesenet har politisk representasjon
i sitt styre og myndighet gjennom HAV
Eiendom AS, deres datterselskap. Det har
vært viktig for oss å ha representanter
i havnestyret. HAV Eiendom er et

gjennomføringsorgan, og veien vår til å
påvirke dem går via Havnevesenet. For oss
gjelder det å passe på hvilke bestillinger vi
gir dette organet. Et beskrivende eksempel
er studentboligene; vi har gjort et vedtak
om dette i bystyret, som havnestyret følger
opp og HAV gjennomfører. Rent praktisk
jobber vi nå med å bedre sammenkobling
mellom Middelalderparken og Bjørvika, samt
plasseringen av Munchmuseet.
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FJORDBYEN FERIEKOLONI
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Institutt for Farge
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Mandag: Utforskning av Oslos fjordnære bebyggelse.
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Institutt for Farge

Tirsdag: Makrellfiske i Oslofjorden, hele byens matfat.
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Onsdag: Historiestund med varme pledd og kalde grøss.

Torsdag: Avslapning og velvære i strandkanten.
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FJORDBYEN FERIEKOLONI
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Fredag: Spill og frileik på folkets nye tumleplass.

COMMON LANDS – Allmannaretten

Institutt for Farge

Lørdag: Sett kursen mot Oslo sentrum.
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Søndag: Besøk på Oslos eldste kafé Grei, i Skippergata 3.

VI BOR I BJØRVIKA
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Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen
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Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen

Alle tiltak som kan begrense/redusere enkelte brukergruppers tilgjengelighet til, og bruk av,
bydelen, må forhindres. Tiltak som medfører privatisering av offentlige rom unngås.

Vi bor i Bjørvika, Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen, 2010
Foto: Maya Økland
Kilde: Bærekraft i Bjørvika. Kulturoppfølgingsprogram. Som vedtatt av Bystyret 27.08.03

Det er forskjellighet og variasjon i hvert delområde som skal skape grunnlag for mangfoldet.
Dette krever stor spennvidde i arealbruken, et bredt spekter av servicetilbud og en variert
bygningsmasse med ulike krav til standard og forrentning. Gjennom koblinger av funksjoner
som utfyller hverandre utløses synergi for brukere og næringsliv.

Vi bor i Bjørvika, Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen, 2010
Foto: Maya Økland
Kilde: Fjordbyplanen. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byutvikling. Vedtak.
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Fjordbyen skal være en arena for alle og bidra til et mangfold.
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VI BOR I BJØRVIKA
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Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen

Nye prosjekter skal inneholde en miks mellom bolig, kultur, rekreasjon og næring basert på
delområdenes enkeltvise rolle og særlige potensial.
Høy kvalitet i bebyggelse, landskap og offentlige rom vil styrke Oslos attraktivitet. Identitet
er nært knyttet til innhold. Det skal satses aktivt på kultur, arkitektur og “urban rekreasjon”.
Fjordbyen skal gjøre byen mer attraktiv og innholdsrik.

Vi bor i Bjørvika, Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen, 2010
Foto: Maya Økland
Kilde: Fjordbyplanen. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byutvikling. Vedtak.

Vi bor i Bjørvika, Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen, 2010
Foto: Maya Økland
Kilde: Fjordbyplanen. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byutvikling. Vedtak.
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Fjordbyen skal ha en variert arealbruk med boligsammensetning i ulike priskategorier, eierformer
og størrelser tilpasset ulike familiestørrelser og brukergrupper. Boligfordelingen på delområdene
skal komplettere tilliggende byområder, skal i størst mulig grad tilrettelegges for livsløpstandard
(universell utforming) og skal i hovedsak være gjennomgående. Leiligheter på mindre enn 35
m2 bør bare tillates der tilgjengelige fellesløsninger inngår i prosjektet. Rimelige utleieboliger i
Fjordbyen skal utgjøre minimum 10% av det totale antallet boliger.
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Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen

Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen
lanserer sangen Bjørvika, en del av
deres bidrag til utstillingsprosjektet
Common Lands — Allmannaretten.
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‘Poplåter har jo evnen til å smyge seg
kjælent rundt, sette klørne i der det
er ømt fra før og være minnesmerker
i det offentlige rom.’
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Last ned og hør på Frode Fivels Bjørvika fra
www.commonlands.net/files/bjorvika.mp3

‘Og tenk om det var sant det de sa;
Det er plass til alle i Bjørvika’

‘Og hvis de spør hvor du kommer fra,
si at du kommer fra Bjørvika’

Rapport fra lukket
workshop:
Hva står på spill?

Åse Løvgren (ÅL) fra Common Lands ønsket
velkommen og vektla at workshopens mål
skulle være å tenke konkrete løsninger for
tiden framover i Bjørvika. Hun orienterte om
Common Lands arbeid og deres forslag til
svar på tittelspørsmålet ”hva står på spill?”:
autonome, mangfoldige, selvdefinerte ”rom” –
fysisk eller symbolsk. Som eksempel nevnte
hun teaterbåten MS Innvik, som allerede
er tapt. Hvilke andre organiske arenaer bør
reddes, eller skapes?
Innlegg: Ingrid Lønningdal (IL) la fram sitt
nye prosjekt ”Bjørvikastrukturen i atelieret”,
utviklet på oppdrag fra Common Lands. Hun

har kartlagt alle aktive aktører i Bjørvikas
utvikling og bedt dem om å svare på tre
spørsmål om gjennomførbarheten i de
visjonene om sosialt mangfold som inngår i
reguleringsplanen. IL antyder at en kan måle
transparens, eller borgerens opplevelse av
de ulike aktørene, ut ifra hvordan/hvorvidt de
besvarte henvendelsen. Eva Hagen (EH) skjøt
inn at hun trodde og håpet Hav hadde svart,
noe IL måtte avkrefte.
Eva Hagen begynte med å vise til
eksempler der valgkamp, særinteresser
eller bydelsmessige hensyn (eks. Munch
på Tøyen; strender ”både her og der”) har
gjort at ulike aktører har forsømt hensynet til
de større rammene eller sammenhengene:
Bjørvikaavtalene og arealregnskapet. EH
viste til at det allerede nå er blitt kuttet for
mye infrastruktur underveis i prosessen. Hun
advarte mot at hele avtalen kunne måtte
reforhandles radikalt, og spurte hvem som
skal stå for kostnaden. Helhetssynet er det
som står på spill.
Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen (GTH, SJ)
presenterte sitt prosjekt ”Vi bor i Bjørvika”

93

Tilstede: Therese Staal Brekke (PBE),
Eva Hagen (Hav Eiendom AS), Knut Even
Lindsjørn (SV/Bystyret), Ingrid Lønningdal
(kunstner), Per Gunnar Eeg-Tverbakk
(Kunsthall Oslo), Geir Tore Holm og Søssa
Jørgensen (kunstnere), Anne Beate Hovind
(Bjørvika Utvikling AS), Karolin Tampere og
Åse Løvgren (kuratorer for prosjektet Common
Lands – Allmannaretten) og referent Johanne
Nordby Wernø. Fraværende: Gry Kleven
(Sørenga Utvikling AS)
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Arr: Common Lands – Allmannaretten,
Mandag 1. november 2010,
Kunsthall Oslo

Rapport fra lukket workshop
(april 2010) og ideen om bygningen ”Nevehuset” – deres representasjon av ”hva som
står på spill”; hvis kunst skal ha en plass i
Bjørvika, hvor skal leverandørene, kunstnerne,
holde til? Videre lyttet møtet til et kunstnerisk
bidrag fra musikeren Frode Fivel, bestilt til
prosjektet av SJ og GTH.
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Diskusjon: EH kommenterte at hun hadde
blitt provosert da hun besøkte GTH og SJs
prosjekt. Hun mener de burde henvendt seg
til Hav eller andre relevante parter med sitt
krav om kunstnerboliger. Hun opplevde at de
selv viste misnøye med ikke å få bolig der, og
i stedet for å være sure burde tilrettelegge for
at kunstnere generelt kan oppnå det.
Knut Even Lindsjørn (KEL) mente at den
politiske retorikken har skapt en forventning
om åpenhet som folk ikke ser i det som
bygges, en ”mur” av hus. Han avdramatiserte
EHs syn på arealregnskapet med vekt på
at justeringsmuligheter fortsatt finnes, bare
kommunen gir det prioritet.
Anne Beate Hovind (ABH) åpnet med at
Bjørvika Utvikling er glade for å ha invitert
kunstnere til direkte kommunikasjon, og
berømmet Common Lands’ pilotprosjekter
for å ha generert ny kunnskap. ABH tror
prinsipper herfra kan tas videre. Hun påpeker
SJ og GTHs kommunikasjonsutfordring:
i et temporært prosjekt tar de for seg
boligsituasjonen, et langsiktighetstema.
EH nevnte den mulige konflikten mellom
student- og kunstnerboliger og at førstnevnte
i dag har fått prioritet. Er ballen død for
kunstnere da, spurte SJ, noe EH avviste, igjen
med henvisning til totaliteten: overordnet
diskusjon framfor særinteresser. ABH nevnte
problemet med at ulike aktører snakker
på ulike nivåer. Hun ville ha fokus på
”handlingsrom”: Rammene EH vil verne, var
viktige, men ABH insisterte på at det finnes
et rom innenfor dem som en kan jobbe i.
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KEL er optimistisk, men vektlegger at politikere
bør utfordres på sine ”flotte ord” – hvordan
følges de opp konkret ettersom tiden går?
Hans bekymringspunkter, det som står på
spill, er henholdsvis godt gateliv; små intime
grøntarealer heller enn store ubrukelige skapt
med hensyn til tall og sikt; at ny bebyggelse

står i sammenheng med gammel, og antall
boliger kontra næring.
EH brakte på bane Bjørvikautstikkeren som
mulig område for kunstnerboliger (tildelt for
x antall år av gangen) og atelierer. For her
bør det være folk på nattes- og vintertid
for å unngå Plata-utvikling, samtidig kan
området aldri få faste boliger, da faren for
”gated communities” ville vært stor. Endelig
bruk av utstikkeren er ikke bestemt. Framfor
nybygg spesielt til kunstnerboliger vil hun
se etter muligheter i eksisterende planlagt
bygningsmasse, hun tror ikke at all den
regulerte ”utadvendte virksomheten” i alle
førsteetasjene vil bli noen ”Gucci-stripe”.
Per Gunnar Eeg-Tverbakk (PGET) uttalte seg
som en av få allerede etablerte kunstaktører
i området. Han har erfart at kunsthallen
alt nå virker som knutepunkt og trekker et
uensartet publikum til Bjørvika som aldri har
vært der før, fra andre bymiljøer. Å skape
nettverk i byen ser han som en vesentlig del
av virksomheten. PGET minnet om at ”vi ikke
vet hva Bjørvika er” – vi snakker om den som
en bydel, men den mangler faktiske bydelers
utvalg, organisasjoner og etablerte miljø. EH
fortalte at det er tatt initiativ til å opprette
et Bjørvika Vel i 2011. Bjørvika er i dag bare
en konstruksjon forbundet med utbygging
og lokalitet, fortsatte PGET, frustrasjon over
mangel på lokalsamfunn er det for tidlig for.
Men vi kan påvirke hva den vil bli i framtiden.
ABH var enig, og la til at med temporære
prosjekter ønsket hun nettopp å jobbe fram
mot hva slags resultat vi vil ha til slutt. Hun
var opptatt av diskusjonsrommene KEL
etterspurte, der man diskuterer utviklingen
underveis og ser på hvilke tiltak som skal til
for å oppnå målet. For eksempel burde man
tatt en timeout da ”Munch og Stenersen
dumpa inn i sammenhengen” – da ble hele
tenkningen rundt reguleringsplanen en annen.
ÅL sa at stedet Bjørvika, om det ikke
eksisterer ennå, gradvis skapes gjennom våre
forventninger og nye avgjørelser. Hun tok opp
Common Lands tidlige bekymring omkring
de små organiske lommene. EH ønsket en
begrepsavklaring, og ÅL konkretiserte: det
”lille livet” som skapes på bakkenivå, sosiale
punkter der naboer kan møtes, steder som er
definert ikke-kommersielt, ungdomsklubber,
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ÅL advarte mot å se kunstnerbosetninger
som eksempler på mangfold i seg selv, det
kreves noe mer og bredere.
GTH forklarte at det ikke var på egne vegne
han hadde vist misnøye i ”Vi bor i Bjørvika”;
som kunstner er man utdannet til å tenke
visjonært og se framover, i dette tilfellet på
planene for Bjørvikas fremtid. Det som står
på spill er at det som kalles demokratisk i
denne utviklingen, ikke blir tatt på alvor. Hva
mener vi med ”kultur”? For GTH er det mer
komplekst enn livet på gata, og handler om
en humanistisk tradisjon som kunstnere kan
være en skanse for.
Therese Staal Brekke (TSB) minnet om at
bærekraftprinsippet, som EH hadde vært
inne på, ikke bare innebærer det sosiale, det
økologiske og det økonomiske, men ifølge
Unesco også et mangfoldsaspekt. Hun mener
det er fint med kunstnerboliger, men ønsker
ikke at de skal utestenge andre potensielle
kulturelle bidrag, og ønsker å bygge plattform
for et bredere kulturbegrep.
IL tok opp kulturelle lommer som ikke er
like synlige som for eksempel Innvik, men
som hun mente var like viktige, som Borgen
(bygget er i en siktlinje og skal rives).

bør diskutere om og om igjen: hva skal til?
Hun gjentok at alle aktører må ville utvikle
handlingsrommet, og at rammebetingelsene
er krevende, men ikke umulige. Hun utfordret
KEL på sammen å arrangere en årlig Bjørvika
Diversitetskonferanse – før valget, f eks i mars.
KEL svarte med bifall. Han mente det ofte blir
slik med henhold til oppfølging at årene går
og noen tar maktrommet og styrer videre. Da
kommer den demokratiske utfordringen inn. Det
burde være lett å få oppslutning om at en slik
konferanse er viktig.
ÅL rundet av med å takke for en kort, men
konsis workshop og oppfordre til at diskusjonen
fortsatte på den nye konferansen.
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steder der man selv har en definisjonsmakt
og kan skape noe.

IL sa at bygget er unikt i sitt slag i dag og
spurte hvor kunstnerne, designerne og
musikerne som i dag produserer arbeid der,
skal ta veien; en kulturell by må ha rom for
produksjon.

AH foreslo her en årlig konferanse der
kulturell diversitet drøftes. Hun viste til
KELs innlegg med ønske om tilbakemelding
på den politiske prosessens retning. Det
økonomiske aspektet ved bærekraftbegrepet
er så dominerende, og for å utvikle
handlingsrommet trengs det vilje. Vi
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AH svarte at om Borgen som hus ikke vil
bestå, bør innholdet det. Som i tilfellet Innvik
handler det om at de involverte skal ville ha
dem, man skal ha en klar holdning. Det ligger
et stort demokratisk ansvar på utbyggere og
politikere gjennom alle årene prosessen skal
pågå.
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Biografier
Bik Van der Pol
Liesbeth Bik og Jos Van der Pol har
samarbeidet siden 1995 under navnet Bik
Van der Pol. De bor og jobber i Rotterdam.
Prosjektene deres omhandler funksjonalitet
og sensibilitet overfor stedets karakter og
de er opptatt av en interaksjon både på et
institusjonelt og nært, lokalt nivå. De er
opptatt av å revitalisere erindring i nåtiden
og spørsmål rundt kunnskap. Gjennom å
friske opp minnet i det nåværende og med
spørsmål rundt kunnskap, søker de å legge
grunnlaget for en dialog og et begrepsapparat
de stadig utvikler for å forstå situasjoner
som omgir oss. De setter seg fore å forbedre
situasjoner, legge til det som mangler, sette
søkelys på det som ligger i mørke og åpne
opp, heller enn å lukke igjen. Samarbeid
og utveksling i ulike former er en viktig del
av Liesbeth Bik og Jos Van der Pols kunst.
Ikke bare samarbeider de med hverandre,
men samarbeid med andre er en viktig del
i deres prosjekter. Mange av deres verk
kan beskrives som kontekstfølsomme og
konstruktivt kritiske ved at de forholder
seg til et bestemt sammenheng og stiller
spørsmålstegn ved kunstens og dens
institusjoners måte å fungere på. De bruker
samarbeidet som en plattform for forskjellige
typer kommunikasjonsaktiviteter. Å utforske
og aktivere slike plattformer er en hovedåre i
deres arbeid.
www.bikvanderpol.net
Dellbrügge & de Moll
Christiane Dellbrügge *1961 i Moline, Illinois,
USA og Ralf de Moll *1961 i Saarlouis
arbeider med møtepunkter mellom offentlige,
digitale og institusjonelle rom. Ved å ta
i bruk tradisjonelle såvel som innovative
kunstneriske teknikker og media, har de
siden midten av 80-tallet, utviklet en rekke
tverrfaglige prosjekter. Med et utgangspunkt
i kritiske undersøkelser innen kunstnerisk
produksjon, presentasjon, mottakelse og
dets sosiopolitiske forhold, har deres arbeid
i økende grad fokusert på spørsmål rundt
offentlige rom. En del av deres virke er å
initiere diskursive plattformer, utgi trykksaker,
kuratere videoprogram eller utstillinger.
Dellbrügge & de Moll ser på kunstnerrollen

som eksempel på en kommunikatør for å
spore muligheter for forandringer satt i gang
innenfor kunsten.
www.workworkwork.de
Flu Hartberg
Flu Hartberg er en norsk tegneserieskaper
og illustratør fra Oslo. Han er medlem av
tegneseriefellesskapet Dongery, og er i
hovedsak kjent for undergrunnsserier. Jippi
forlag har gitt ut to hefter som utelukkende
består av Hartberg-serier, Hygiene og
Hygiene 2. I tillegg har Dongery gitt ut
English conversation, som var nominert til
Sproingprisen for beste norske tegneserie i
2005. Hartberg har også laget tegneserier
for blant andre tegneseriebladene Ernie,
Gorilla, Bizarro og SV-avisen Venstre Om, og
har periodevis laget stripeserien “Fagprat”
for Dagbladet. I 2008 kom billedromanen
“Muren” av Hartberg og Markus Midré
utgitt på Cappelen Damm. I 2009 har
han kommet med tegneseriebøkene
“Odd” og “Horgan” på forlagene Egmont
og No Comprendo Press. Flu Hartberg
lager illustrasjoner for skolebøker og
barnebøker, og har dessuten vært kursleder
for tegneseriekurset «Talenter i tusj» ved
Serieteket i Oslo.
Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen
Parallelt til individuelt arbeid som omfatter
video, fotografi, skulptur, lydkunst,
performance og installasjoner, har Geir
Tore Holm og Søssa Jørgensen formidlet,
skrevet om og undervist i samtidskunst.
Da de i 1993 startet Balkong, med sitt
eget hjem som visningssted, ble spørsmål
om hva kunst kan være og i hvilke
sammenhenger den inngår i sentralt for
deres arbeid med kunst som praktisk
dialog. De hjemlige erfaringene med
kunstpraksis har ført til andre aktiviteter.
Sammen med kunstnere fra Thailand
etablerte de Sørfinnset skole/ the nord
land i 2003, i Gildeskål, Nordland, med
fokus på naturbruk, kunnskapsutveksling og
småskala arkitektur. De arbeider nå videre
i sammenhenger hvor bred estetikk inngår
i videre økologisk forståelse av samfunn,
menneske og natur. Geir Tore Holm er
for tiden stipendiat ved Kunsthøgskolen i
Oslo og Søssa Jørgensen masterstudent
i landskapsarkitektur ved UMB på Ås.
Kunstnerne er bosatt i Skiptvet.

samarbeidsprosjekter, hvor rollen til kuratoren
ikke bare er å skape et rammeverk eller en
scene, men som også aktivt bringer sammen
forskjellige kulturprodusenter og skaper
mulighetsrom. Implisitt og eksplisitt stiller
prosjektene spørsmål rundt opphavsrett,
immateriell produksjon, rollen til kunstner/
kurator og potensialet til mobile, foranderlige
plattformer innenfor kunstens institusjonelle
infrastruktur. Rakett har presentert utstillinger
og deltatt i prosjekter ved blant andre New
Museum, ISCP og Participant Inc i New
York, KinoKino, Pikene på Broen, Murmansk
Kunstmuseum, Vita Kuben og Bildmuseet.
I 2010 sluttførte de Common
Lands – Allmannaretten, et temporært
utstillingsprosjekt som gjennom seminarer,
tekstsamlinger og kunstprosjekter tok
byutviklingsprosessen i Bjørvika, Oslo som
sitt utgangspunkt. Inviterte kunstnere var Bik
Van der Pol, Insitutt for Farge, Dellbrügge &
de Moll, Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen.
www.commonlands.net
www.rakett.biz
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Institutt for Farge
Kunstnergruppen Institutt for Farge (2006–)
jobber med problemstillinger knyttet til
selvorganisering, DIY (do it yourself),
kunstformidling og alternativ pedagogikk.
I fjor deltok de på Lofoten Internasjonale
Kunstfestival (LIAF), i 2006 arrangerte de
sommerskolen Scramble for Survival i Oslo
Kunstforening, og i studieåret 2005/2006
organiserte de sin egen utdanning med
utgangspunkt i alternativ pedagogikk og
dugnadsprinsipper.
Institutt for Farge består for tiden av
Silje Rønneberg Hogstad (f. 1977), Steffen
Håndlykken (f. 1981) og Ingrid Lønningdal
(f. 1981), som alle har bakgrunn fra det
tidligere Institutt for Farge på Kunsthøgskolen
i Oslo. Navnet ble et alibi for uttrykksformer
fra performance til tekst etter at malerlinjen
ble nedlagt på 1980-tallet. På grunn
av omstruktureringen av KHiO i 2004
ble instituttet nedlagt for å tydeliggjøre
fakultetets profil. Vi har beholdt navnet, ikke
fordi det i seg selv beskriver vår praksis som
kunstnere, men fordi historien det viser til
fremdeles er relevant.
Siden 2006 har vårt arbeid kretset om
autonomi, teoriproduksjonens rolle i kunsten
og kunstpedagogiske modeller og spørsmål.
Målet er å utvikle prosjekter hvor sosiale
prosesser og kollektivt materiale, fremfor
personlige signaturer, ligger til grunn.
www.instituttforfarge.net

Rakett
Rakett er en mobil plattform for flerstemmig
utveksling gjennom undersøkende og
samarbeidende prosjekter, initiert av
Åse Løvgren og Karolin Tampere i 2003.
Rakettprosjektene fungerer ofte som levende,
temporære plattformer for interdisiplinære
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Ingrid Lønningdal
Ingrid Lønningdal (1981), billedkunstner og
skribent basert i Oslo tok sin mastergrad
i kunst fra Statens Kunstakademi i Oslo
i 2008. Gjennom bruk av foto, tekst og
tegning behandler hun temaer knyttet
til arkitektur og overførsel av kunnskap.
Nylig har hun stilt ut ved Sogn og Fjordane
Kunstmuseum, Førde; Kunstnerforbundet,
Oslo; Der Kunstverein, seit 1817, Hamburg
og 0047, Oslo. Lønningdal er også del av
kunstnergruppa Institutt for Farge.
www.ingridlonningdal.net
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Kolofon
Kunst som protagonist 2 er siste halvdel
av dobbelpublikasjonen tilknyttet det
langvarige utstillingsprosjektet Common
Lands – Allmannaretten kuratert av Åse
Løvgren og Karolin Tampere. Prosjektet ble
gjennomført i tilknytning til den pågående
bydelsutviklingen av Bjørvika i Oslo 2008–
2010 etter invitasjon fra Bjørvika Utvikling AS,
som representerer grunneierne i området.
Å utvikle vannkanten er en aktuell
trend i postindustrielle byer der tidligere
havneområder er i ferd med å forandres til
nye byområder med vekt på næringsliv, bolig,
turisme og rekreasjon.
Utstillingsprosjektet Common Lands –
Allmannaretten brukte prosessen rundt
utviklingen av Bjørvika til å sette søkelys
på en rekke problemstillinger knyttet til byen,
demokrati, tilgang og maktfordeling. Ved
å strekke ut prosjektet i tid ønsket vi å følge
de planene, diskusjonene og vedtakene som
ble gjort for området og respondere på disse
fortløpende.
Pilotprosjektet for temporær kunst i dette
området er initiert av Bjørvika Utvikling AS
og delfinansiert av Oslo Kommune, Plan- og
Bygningsetaten, Kulturrådet, Nordic Black
Theatre og MS Innvik.
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Redaktører
Åse Løvgren og Karolin Tampere
Design
Jaan Evart
Opphavsrett
S. 62 Common Lands.
S. 68 Ingrid Lønningdal
S. 83-86 Institutt for Farge
SPEKULASJON av Bik Van der Pol s. 53 er
et utdrag fra en tolv timers samtale mellom
en invitert gruppe av spesialister, innbyggere
i Oslo som ble holdt 28.november 2009.
Trykksaken ble publisert i 17.000 eksemplarer og var også distribuert som innstikk
i avisa Klassekampen 1.mai 2010. Teksten
ble i tillegg dramatisert av to skuespillere
med tilknytning til Nordic Black Theatre og
Teaterbåten Innvik. I tillegg ble den presentert
som en lyd-installasjon på Operabroen, som
i 2010 var den viktigste tilgjengelighetsåren
mellom Oslo sentralstasjon og Bjørvika.
Bildene er inspirert av Finn Christensen
“Storby” 1989, et arbeid som kan sees i
Galleri Oslo/Bussterminalen, i Oslo sentrum.
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