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OSLO BYES VEL
PÅ NY ARENA

Oslo arkitekturtriennale og Oslo Byes Vel på befaring
i Norges Banks bygg på Bankplassen 4.

O

slo arkitekturtriennale (OAT) er som navnet forteller et prosjekt som finner sted med tre års mellomrom. Over flere
måneder blir det blant annet utstilling i Arkitekturmuseet,
installasjoner i offentlige rom, internasjonalt akademisk forum og
konferanser. Selskabet for Oslo Byes Vel ble våren 2018 kontaktet
med forespørsel om mulig medvirkning i den neste triennalen som
finner sted høsten 2019. Styret og sekretariatet har stilt seg positive
til dette, og har kommet med innspill til både programaktiviteter og
forslag til lokasjoner for hovedprogrammet. Triennalen har gjennom
invitasjonen til Oslo Byes Vel ønsket et bredere engasjement og medvirkning fra en aktør utenfor det rent faglige og akademiske miljøet
knyttet til arkitektur og byutvikling. Temaet for OAT 2019 er
«degrowth», direkte oversatt til «nedvekst». Tankesettet om å bremse
økonomisk vekst som i ytterste konsekvens ikke kan være globalt eller
lokalt bærekraftig, har i de senere år vokst frem i miljøer innen arkitektur og byutvikling mange steder i verden. Økonomisk vekst som
premiss for utviklingen av det industrialiserte samfunnet blir stadig
oftere utfordret, og det settes søkelys på alternative utviklingsmodeller.
Et av innspillene fra Oslo Byes Vel er å fokusere på byens ubenyttede
enkeltbygg og bygningsmasse. Debatten og det store engasjementet
gjør kanskje Nasjonalgalleriet til et av de mest profilerte byggene
i denne kategorien. Men også Norges Banks bygg på Bankplassen 4
(tidligere Samtidsmuseet), Deichmann, Munchmuseet, Lokomotiv
verkstedet, NRK på Marienlyst og Botsfengselet er eksempler på
allerede fraflyttede eller bygg som vil bli det i de nærmeste år. Denne
bygningsmassen kan ikke alene skape nevneverdig nedvekst i Oslo
verken på kort eller lang sikt. Grunnen til at Oslo Byes Vel (i likhet

med andre) løfter frem de tomme byggene er ikke bare hvilke bruksmuligheter de gir, men også for å peke på mulighet for generell transformasjon av bygningsmasse flere steder i byen. Flere eksisterende
næringsbygg er i de siste årene transformert til boliger i Kvadraturen,
og det blir stadig flere å ta av. For eksempel legger utflyttede departement fra Regjeringskvartalet midlertidig beslag på flere kvartaler med
gamle bank- og kontorbygninger i sentrum. De skal tilbake på gamle
tomter med eller uten Y-blokka, og mange titusen kvadratmetere blir
ledige. Det må være mulig å tenke mennesker som bor og virker, tenke
grønt og pulserende, bærekraftig næringsliv i disse områdene. OAT
2019 blir en arena for å målbære og konkretisere slike tanker.
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