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         Satt på vent i to år  

Politikerne går glipp av viktig miljøkompetanse når de trenerer prosjekter som Ormsundveien 
byøkologiske boforening, mener Chris Butters fra Gaia Arkitekter.  

 

Av Åse Brandvold (tekst) og Tom Henning Bratlie (foto) - ASE.BRANDVOLD@KLASSEKAMPEN.NO 
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KOMPETANSE:Chris Butters (nærmest) har tilbudt seg å formulere et opplegg for et byøkologisk 
prosjekt i den gamle sveitservillaen i Ormsundveien 14. Anne Rita Andal har snart ventet i to år på å få 
sette i gang.  

– Viljen mangler her – og kunnskapen.  

Chris Butters sukker oppgitt og skjenker melk i teen vår.  

– Det mangler en forståelse for hva medvirkning betyr.  

Vi har invitert oss selv på besøk til GAIA Arkitekter, fordi de er den faginstansen som har jobbet lengst 
med byøkologi og brukermedvirkning i Norge. Vi håper Butters kan si noe om hvorfor det byøkologiske 
pilotprosjektet Ormsundveien i Oslo, som ble vedtatt av bystyret 1. februar i fjor, fortsatt ikke er 
igangsatt.  

Ventet i to år 

Sist Klassekampen skrev om Ormsundveien var i mars i fjor. Da var det gått en måned siden 
bystyrevedtaket, og byråden sjekket formalitetene for gjennomføring av et byøkologisk pilotprosjekt i 
Ormsundveien 14 på Ormøya i Oslo.  
Den verneverdige sveitservillaen som kommunen eier, var planlagt å bli lagt ut for salg da en liten 
gruppe okkupanter tok seg inn i huset på forsommeren 2005. Etter to uker ble okkupasjonen avsluttet, 
og de seks idealistene dannet Ormsundveien byøkologiske boforening (OBB) og inngikk en dialog 
med kommunen om å starte et byøkologisk pilotprosjekt.  
Nå har det gått snart to år, og selv med et bystyrevedtak i ryggen har samarbeidet med kommunen 
vært vanskelig. Boligbygg KF ble satt til å utrede saken, og foreslo at eksperter måtte lede prosjektet. 
Daværende byråd for byutvikling Grethe Horntvedt avviste utredningen, fordi 
brukermedvirkningsaspektet var borte. Siden har Grethe Horntvedt blitt byttet ut med Merethe 
Agerbak-Jensen, og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har tatt over forvaltningen.  
Da OBB hadde møte med representanter fra EBY og den nye byråden i 31. januar, fikk de direkte 
spørsmål om de kunne tenke seg å kjøpe huset. OBB sa at det overhodet ikke var deres hensikt, og 
minnet om at bystyrevedtaket hindrer salg av huset. Til dette svarte en av representantene for EBY at 
bystyrevedtaketet kan omgjøres. Byråden sa at det er bedre om interesserte privatpersoner 
gjennomfører slike prosjekter enn at kommunen skal bruke ressurser på det.  
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Overfor Klassekampen sier byråd Agerbak-Jensen at det ikke er aktuelt med salg per i dag.  
– Bystyrevedtaket må følges opp på en best mulig måte. Mye kan gjøres i dialog i med de 
byøkologiske initativtakerne, for eksempel i forhold til materialvalg. Men det tyngste 
restaureringsarbeidet må profesjonelle gjøre, og det må ut på anbud, sier Agerbak-Jensen.  

Prioritering 

– Hvis prosjektet defineres som et pilotprosjekt, trenger man ikke å forholde seg til loven om offentlige 
anskaffelser, sier Chris Butters. – Kommunene har de virkemidlene som trengs. Prosjektet er helt i 
tråd med både Lokal Agenda 21 og byøkologisk program for Oslo, som forøvrig er et fremragende 
politisk dokument.  
Butters og GAIA arkitekter, som har skrevet en bok om brukermedvirkning, vil gjerne bistå.  
– Vi har tilbudt oss flere ganger å bidra til å formulere opplegget, men kommunen sender ballen fra 
den ene etaten til den andre. Tiden går, og huset i Ormsundveien står fortsatt tomt, sier Butters og 
legger til:  
– Kommunen vet tydeligvis ikke hvordan man formulerer et slikt prosjekt. Medvirkning betyr at 
kommunen overlater mye av inititativet til selve brukerne, selvsagt i samråd med erfarne fagfolk. Kun 
visse deler kan utføres på dugnad.  
– Men det vil jo koste kommunen ganske mye?  
– Det er snakk om en prioritering. Selv om byrådets hovedregel er å privatisere, kan man gjøre 
unntak. Det innebærer en verdi å slå ring om et slikt miljø og skape et lite rom for utprøving av mer 
miljøvennlige boformer, sier Butters.  
Husbanken har sagt seg villig til å bidra med prosjektstøtte og billige lån, men hovedtyngden av 
utgiftene må kommunen bære.  
– Hvis det skal legges til rette for at unge uten så mye penger skal bo der, må man legge opp til en 
økonomisk modell hvor kommunen tar hovedtyngden. Jeg forstår politikernes skepsis om at man da 
«belønner» unge mennesker for «å snike i boligkøen», fordi de selv tar initiativ til egen bolig, men Oslo 
by har også et konkret ansvar for å handle for bærekraft og drive pilotprosjekter, påpeker Butters.  
Han mener politikerne må være rause nok til å gi plass til slike miljøer.  
– Når det virker rasjonelt å bygge veitunneler for de som har BMW, hvorfor skal det ikke være 
rasjonelt å gi unge, nyskapende grupper mulighet til å prøve ut bærekraftige løsninger?  

Nye EU-krav 

Ifølge Butters har Nederland, Tyskland og Danmark kommet mye lenger i å slippe til 
byøkologibevegelsen. I Freiburg i Tyskland har det resultert i en hel byøkologisk næring.  
– Hele Freiburg profilerer seg nå på fornybar energi. Universitetet tilbyr utdanning i fornybar energi, og 
studentene strømmer til for å bo i de byøkologiske leilighetene som baserer seg på 
fellesskapsløsninger, dugnad, billig husleie og som varmes opp med blant annet solenergi.  
– Er brukermedvirkning i boliger nødvendig for at man skal oppnå en miljøgevinst?  
– Ovenfra-og-ned-programmer som miljøprogrammene i Pilestredet Park og Bjørvika er viktige, men 
det er et uttalt mål i blant annet Lokal Agenda at folk skal involveres i miljøarbeidet. Det man blant 
annet oppnår da er lavere forbruk. Dessuten er det i prosjekter med høy grad av brukermedvirkning at 
de mest kreative løsningene oppstår, sier Butters, og minner om at nye energikrav fra EU gjør det helt 
nødvendig for kommunene å tenke nytt om rehabilitering av gamle bygg.  
– Det holder ikke lenger bare å isolere loftet og gamle vinduer. De nye energikravene stiller helt nye 
krav til miljøkompetanse, som kan utvikles i slike byøkologiske pilotprosjekter. Vanlige utbyggere vil 
aldri kunne prøve ut dristig nytenkning på det private markedet.  

 


