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 DEBATT

Ta vare på hovedstadsregionens norske
særpreg | Kåre Willoch

En gigantisk skyskraper vil påvirke helhetsinntrykket av
hovedstadsregionen i Norge.

Debatten om det bør bygges en gigantisk skyskraper på Fornebulandet nær

Oslo, gjelder enda meget mer enn utformingen av denne vakre forstaden til

vår hovedstad.

Et slikt bygg vil påvirke helhetsinntrykket av hovedstadsregionen i Norge.

Dessuten må man være forberedt på at hvis man får en skyskraper her, kan

det komme flere dominerende høybygg langs den enestående fjorden. Og et

slikt bygg vil forstyrre utsynet fra sentrale områder mot de vakre åsene rundt

dem.

Fjorden og åsene gir hele regionen et enestående særpreg som innramning av

hovedstaden i et av verdens romsligste land, med en rikdom av vakker natur.

Men dette særpreget kan bli redusert eller borte hvis det vide utsynet skal bli

brutt av skyskrapere.

Beskrevet av Asbjørnsen

Denne regionens fascinerende egenart ble grundig markert allerede i en

beskrivelse av den som kulturpersonligheten og eventyrsamleren P. C.

Asbjørnsen skrev i 1848 – i praktverket «Norge fremstillet i Tegninger».

Der skriver han om «Vestbygden», der

noen nå vil bygge en skyskraper som

vil dominere så meget av den: «Overalt

har man der for Øie Fjorden med dens

Øer, med dens i pittoreske Odder og

Halvøer brudte Linier; og om det Hele

lægger sig som en fjern ramme Asker

og Bærumsaaserne, der sig i steile

Styrtninger og fine bølgeformige Linier

hæve sig op over hverandre.»

Vi kan bevare dette

Her markerer denne vidsynte personligheten på en fremragende måte et av

de oppløftende særpreg som vår hovedstadsregion har og som vi kan bevare

fordi vi har den nesten makeløse fordel å bo i et spesielt romslig land.

Vi kan bevare dette nedarvede særpreget mens så mange andre
folk føler seg presset til å trekke oppmerksomheten bort fra
vakker natur ved å bygge høye kolosser av stål og betong.

Vi kan ennå bevare den amfiteatralske innramning av vakkert lavland og en

makeløs fjord.

Men det ser problematisk ut når noen lar seg begeistre av tanker om

dominerende tårn som hvilken som helst storby kan skaffe seg maken til, og

som vil bryte de myke linjer som man allerede tidlig i 1800-årene beundret

skjønnheten i.

Washington D.C. og Canberra

Skjønt helt alene er vi heldigvis ikke om å ha en hovedstadsregion fri for

skyskrapere.

Endog i Washington D.C. – hovedstad i skyskrapernes opprinnelsesland –

har man strengt håndhevet kravet om at bygninger ikke skal være så høye at

de trekker oppmerksomheten bort fra monumental arv og landskapets

karakter.

Og da Australia – et annet av verdens rikeste land – utformet sin hovedstad

Canberra, tillot man ikke noen høye bygninger. Man ville ikke la skyskrapere

trekke oppmerksomheten bort fra den illustrasjon av landets romslighet som

hovedstaden skulle være og er blitt.

Begge disse fremgangsrike statene er eksempler på vilje og evne til å bevare

hovedstadsregioner med harmoni mellom bebyggelse og omgivelser – som vi

har så makeløse muligheter for – og har klart nokså bra hittil.

Burde få til samarbeid

Bevaring av denne helheten i utviklingen av hovedstadsregionen i vårt

romslige land krever samvirke mellom alle berørte kommuner, fylker og stat.

Det burde det være enkelt å få til.

Så høy blir Det Store Blå relativt til andre høye bygninger:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook
og Twitter.

 

14 kommentarer

LOGG INN FOR Å KOMMENTERE

Sissel Maureen Østdahl

Logg inn for å svare

for 2 dager siden (redigert)

Er det lov å komme med en romantisk kommentar av det virkelig sentimentale slaget en grytidlig
morgen? Jeg har bodd mange år i New York og enda flere i Oslo og elsker begge disse byene,
så forskjellige de er.

Men det var dette Røkke-tårnet da. Jeg tror ikke det ville passe i Oslo. Sjanglende alene med
koselig lav bebyggelse, marka og fjorden i synlig nærhet. Nei, skyskrapere skal ligge i New York
(og en del andre verdensbyer der det er mange nok av dem). I New York komplimenterer
skyskrapern... Vis mer

7 Anbefaler

Edvard Eidem

Logg inn for å svare

for 2 dager siden

Enig. Dog finnes det ikke èn eneste politiker med ryggrad igjen så det løpet er nok kjørt.

5 Anbefaler

SE 9 FLERE KOMMENTARER
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Hvis man får en skyskraper her, kan det komme flere dominerende høybygg langs den enestående fjorden, skriver Kåre Willoch.
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Krymper Røkke-tårnet på Fornebu, men vil helst ikke jekke ned høyden

Kåre Willoch.



  Stein Bjørge
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Røkke-tårnet er ingen gave til Bærum. Det kan bli en gave til Kjell Inge
Røkke. | Andreas Slettholm
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Fikk du med deg disse sakene?
Anbefalte saker fra debattredaksjonen:

Jo, trening hjelper hvis du vil gå ned
i vekt

Les Martin Norums kronikk.

Årets Davos-forum defineres av
dem som ikke er der

Øystein K. Langberg kommenterer.

Slik kutter du ut kaffen

Tegnehanne har oppskriften.

Slik ser Nav verden

Nav-sjef Sigrun Vågeng løfter frem tre
utfordringer for velferdsstaten

Eliten er de andre

Norsk elitedebatt forblir en
svarteperkonkurranse, skriver Andreas
Slettholm.

Gamer-mamma: Kjefting og
spilletider fungerte ikke. Så endret
jeg strategi.

Hvem var medskyldige? Hele
Europa debatterer andre
verdenskrig.

Les Ingrid Brekkes analyse.
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 LES OGSÅ

Manchester United-
legendens råd: – Vent
med Solskjær-ansettelse

På Island får foreldre
3500 kroner til barns
fritidsakviteter. Nå vil
Ropstad ha det samme
her.

Maduro gir amerikanske
diplomater 72 timer til å
dra. Amerikanerne
nekter.

Mann knivstukket i
halsen i Oslo i natt

– Vi vet at enten
Cappelen eller Jensen
har forklart seg usant

Duterte trapper opp
narkokrigen. Senker den
kriminelle lavalderen til
12 år
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