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Forstår protestene
– vil likevel rive
NNY-BLOKKA

Det går mot riving av Y-blokka, tross protester og Fylkesmannens bønn om ny vurdering denne uka. 

Både Ap og Sp er enige med Solberg-regjeringen i
at det er best å rive Y-blokka. – Men jeg har stor
forståelse for den sterke motstanden, sier Sps
Heidi Greni.
■■ HANNE MAUNO
Det er ikke bare regjeringspartiene og
Monica Mæland som sier ja til riving av
Y-blokka. Det samme gjør også Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Stortinget.
Sps Heidi Greni har fått med seg at
Dagsavisen torsdag skrev at aksjonister i Støttegruppa for Y-blokka ikke
vil utelukke sivil ulydighet for å stoppe
rivingen. Å legge seg i lenker, er heller
ikke en fremmed tanke.
– Vi gir ikke opp motstanden. Flere
og flere vil bidra. Vi kommer til å gå
mer aggressivt til verks, sa Hanne
Sophie Claussen, en av initiativtakerne
til Støtteaksjon for Y-blokka, til Dagsavisen denne uka.
– Det er sterke følelser i sving, og jeg

har stor forståelse for den sterke motstanden mot å rive Y-blokka. Det er jo
et signalbygg, med et kunstnerisk verk
som vi er nødt til å ta vare på, sier
Heidi Greni til Dagsavisen.
Likevel må Greni presisere at partiet
hennes støtter Solberg-regjeringen i
saken om Y-blokka. De vil ikke overprøve de sikkerhetsvurderingene som
er gjort.
– Vi forholder oss til regjeringens
vurderinger i denne saken. Også for oss
er sikkerheten i regjeringskvartalet
helt avgjørende. Y-blokka står jo oppå
Ring 3. Vi er også opptatt av byggets
funksjonalitet, og at det nye regjeringskvartalet skal bli en god arbeidsplass
for mange mennesker, sier Greni.
– Men en viktig forutsetning er selvsagt at Picassos kunst blir tatt vare på
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og bevart i det nye bygget. Det skjer i
en annen kontekst enn før. Men det vil
bli bevart, påpeker Greni.

Sa nei til Y-blokka
Det samme understreket Sp og Aps
medlemmer i kommunalkomiteens innstilling i juni, da et bredt flertall i Stortinget sa ja til planene om et regjeringskvartal uten Y-blokka:
«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil understreke viktigheten av å ivareta og integrere kunsten inn i et nytt
regjeringskvartal på en god måte».

Sang på søndag
Denne søndagen er det planlagt en
demonstrasjon med et stort kor, kalt
«Kor for Y!». Koret rekrutteres
gjennom sosiale medier, som Facebook. Det vil bli et spesialkor med
erfarne korsangere som skal stille seg
opp i Y-trappa og framføre støttesanger for blokka. Der vil også artisten
Kristine Hovda fremføre en sang.

hanne.mauno@dagsavisen.no
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■■ 1969: Y-blokka står ferdig i regjeringskvartalet. Det er tegnet av
arkitekt Erling Viksjø og omtales
som et senmodernistisk hovedverk i
Norge.
■■ Kunstnerne Carl Nesjar og Pablo
Picasso står bak verkene «Fiskerne»,
som sees på veggen ut mot
Akersgata, og «Måken» i vestibylen.
■■ 22. juli 2011: Blokka blir skadd i
bombeangrepet mot regjeringskvartalet.
■■ Juni 2013:
Konseptvalgutredningen anbefaler å
rive Y-blokka og de andre skadde
bygningene. Det vises til høye kostnader ved bevaring og at man kan
utnytte plassen bedre.
■■ Mai 2014: Regjeringen beslutter at
Y-blokka og flere andre bygg skal
rives. En årsak er hensynet til sikkerheten, ettersom bygget ligger delvis
over hovedveien Ring 1. De to
verkene av Nesjar/Picasso skal bevares.
■■ Juni 2014: Statsbygg får i oppdrag
å starte arbeidet med reguleringsplan for nytt regjeringskvartal.
■■ Juni 2016: Forslag til reguleringsplan sendes på høring. Det kommer
140 innspill om å bevare Y-blokka,
blant annet fra Riksantikvaren.
■■ Oktober 2016: Oslo bystyre behandler reguleringsplanen. Flertallet, Ap
og Høyre, støtter riving.
■■ Februar 2017: Regjeringen vedtar
reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet.
■■ September 2018: Regjeringen
legger fram ny skisse for regjeringskvartalet.
■■ Juni 2019: Stortingsflertallet
slutter seg til regjeringens forslag til
nytt regjeringskvartal. SV får ikke
støtte for et forslag om delvis bevaring.
■■ Juli 2019: Plan- og bygningsetaten
i Oslo kommune gir tillatelse til å rive
hele Y-blokka.
■■ November 2019: Fylkesmannen
slår fast at rivingsvedtaket er lovlig,
men ber regjeringen vurdere saken på
nytt. Det avvises av regjeringen.
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