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Høyhus er i strid med en
bærekraftig by

Hvis vi aksepterer en rettferdigfordeling av de globale ressurser mellom jordens befolkning,innebærer en bærekraftig
utvikling at vi i OECD-landene måredusere vårt forbruk av ressurser til et langt lavere nivåenn i dag. Skal byen være
et bærekraftig bo- og arbeidsstedfor folk flest i fremtiden, så stiller det klare krav tilhvordan byen utformes. Min
påstand er at det er en direktemotsetning mellom et ønske om en bærekraftig byutvikling ogbygging av høyhus.Hva
kjennetegner et bærekraftigOslo?En by for fotgjengere: I en bærekraftig by måhverdagslivet og menneskers
grunnleggende sosiale behovkunne dekkes med minst mulig behov for transport. Det betyrat avstand fra hjemmet til
arbeid, barnehager, skoler,butikker og rekreasjonsområder må være slik at man ideeltsett kan gå eller sykle. I tillegg
er det vesentlig hvordanveiene er. En levende by har et nettverk av forskjelligeveier og gangstier som gir opplevelser.
Må andretransportmidler brukes, bør det være mulig å reisekollektivt.I utformingen av en by innebærer dette athver
bydel må ha en variert blanding av nødvendigefunksjoner. Det krever en fleksibilitet i en bystruktur somkan tilpasse
seg skiftende behov. Dette er kvaliteter somfor eksempel Grünerløkka med sin kvartalsbebyggelseinnehar. Byen må
planlegges på fotgjengerens og syklistenspremisser. Det betyr at formingen av de offentlige byrommeneer vesentlig.
Høyhus skaper vanskelige forhold på bakkeplanog derfor problemer på begge disse områdene.Barn oghøyhus: Det
finnes overveldende dokumentasjon om at hus over5-6 etasjer egner seg dårlig som bolig for
småbarnsfamilier.Kontakten mellom barn som leker ute, og foreldre som erinne, er svært vanskelig i høyhus. Barna
leker da mindre uteog mindre med andre barn, noe som har uheldige konsekvensersosialt og helsemessig. Barnas
behov for utelekeplass ogkontakt med natur og grønt, nær hjemmet, er bortimot umuligå løse. Det betyr at høyhus
som boform er best egnet forenslige eller eldre. Samtidig er det uakseptabelt å byggehøyhus som boliger med forbud
mot at småbarnsfamilier border. I høyhusrapporten anbefales høyhus med blandet bruk,hvor boligene ligger over
kontorer og butikker, medutelekeplass for barna på taket av en 4 til 5 etasjer høysokkel. Uansett om lekeplassen er på
bakken eller 15 meteroppe i luften, skaper dette problemer, fordi høyhusødelegger lokalklimaet, og mulighetene for
lek i nærmiljøetforringes. I tillegg må det være plass til mange andrefunksjoner på bakkeplan i forbindelse med
høyhus. For å løsedette problemet stiller høyhusrapporten spørsmål om det ernødvendig å planlegge alle boliger for

småbarn! Er en by somikke er planlagt for barn, bærekraftig?Tetthet og fortetting: Hovedargumentasjonen forat
høyhus kan være bærekraftige, er arealeffektivitet, mestmulig kvadratmeter på minst mulig areal. Den svært
snevreargumentasjonen sier at bare flest mulig bor og jobbertettest mulig, så er det bærekraftig. Enhver bo-
ellerarbeidsplass krever en mengde infrastruktur rundt seg.Utbygging av flere boliger krever
lekeplasser,barnehageplasser, skoleplasser. Et kjent eksempel påfortetting fra Oslos nærmiljø er på Jar i Bærum (hvor
visnakker om en langt lavere utnyttelsesgrad enn i Oslo). Derviste det seg hvordan fortetting av boliger i store
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Debatten om høyhus har hittil dreid seg i hovedsak om hvorvidt
høyhusene er et akseptabelt element i bybildet eller ikke. Imidlertid
innebærer høyhusdebatten egentlig en viktig diskusjon om verdier: Hva
slags by vil vi ha?
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hagerutløste behov for nye veier og en ny skole. Eneste muligelokalisering var Jarmyra, et allerede presset og
kjærtfriområde for stedets beboere.Høyhusrapporten viserhvordan man ved å stable opp flere etasjer frigjør areal
påbakken. Imidlertid gir dette et falskt bilde. All erfaringtilsier at det frigjorte bakkeareal svært sjelden
tilfallerhøyhusbeboerne, det frigjøres isteden for ytterligereutbygging. (Hvorfor vil utbyggere bygge så høyt som
mulig?Fordi de kan få flere kvadratmeter på mindre areal.)Parkering forutsettes i rapporten løst under bakkeplan,
menbilene skal fremdeles til og fra huset, med den øktetrafikkbelastning og behov for infrastruktur som
detteinnebærer. Svaret blir da å lokalisere høyhus påkollektivknutepunkter, men som regel uten å
redusereparkeringsnormene eller gjennomføre tiltak for å reduserebilbruken. Problemet er også at man belaster et
alleredeoverbelastet kollektivnett på de verste tidspunktene. Her måi så fall debatten om stedsvalg være ledsaget av
krav tiloppgradering av kollektivtransporten, samt tiltak for åbegrense bilbruken.Stortingsmelding nr. 23 om
bedremiljø i byer og tettsteder viser hvordan ulikeutbyggingsmønstre gir samme areal-effektivitet, men med
heltforskjellige kvaliteter på uterom og oppholdsarealer. Herfremheves viktigheten av å forbedre offentlige
uterom,redusere biltrafikk, støy og forurensning, sikre godeoppvekstmiljøer for barn og unge, med
attraktiveuteoppholdsplasser i umiddelbar nærhet av boligen m.m. For åsitere direkte: "Arealknapphet og
utbyggingsbehov fører oftetil forslag om høyhus. Tidligere forskning og erfaring viserat tette og lave boformer gir
bedre utearealer oglokalklima, bedre oppvekstmiljøer med liv mellom husene ogtilnærmet samme arealutnyttelse som
høyhus, forutsatt sammekrav til uteareal pr. enhet." Klarere kan det ikkesies.Klima: Høyhus skaper problemer for
lokalklimaet,det er alle forskere enige om. Økt vindhastighet,kastevinder og lange skygger gjør det vanskelig å skape
godeuteoppholdsrom rundt høyhus. Tiltak på bakkeplan ogutformingen av husene kan avhjelpe dette, men stiller
sterkekrav til anvendelse av kunnskap om klimatilpasning.Høyhusrapporten har en velvillig holdning til dette, og
sierat bare vi stiller krav til utformingen av høyhus påbakkeplan, så kan dette løses. Hva skjer så i praksis?
Isammenheng med utbygging er det en sjeldenhet at det stilleskrav til klimatilpasning. Vårt ferskeste eksempel,
fraVestbanetomta, mangler totalt lokalklimatiske vurderinger. Ien utbyggingssituasjon vil som regel omtanken
forklimatilpasning drukne i synsing om arkitektoniskeegenskaper, akkurat som i den nye høyhusrapporten, hvor årmed
forskning og erfaringer skyves under teppet fordi høyhusav en eller annen mystisk grunn "uttrykker modernitet og
entidsmessig dynamikk", og mer arkitektsvada.Detteminner meg forøvrig om en typisk
teknokratiskproblemløsningsrekke, hvor man først lager et problem (vibygger høyhus), og deretter henter inn en
mengde eksperterfor å løse alle problemene som man selv har skapt ("her mådet stilles krav til klimaeksperter").
Hvorfor ikke hellerla være å forårsake problemet?Energi: Det hevdes at åbygge høyhus kan minske energibruken.
Dette er også feil. Ipraksis vil fordelene ved å bygge tettere (mindre ytterveggpr. kvadratmeter areal) oppveies av
nedkjølingseffekten ogoveropphetingsproblemene som de klimatiske forholdene rundthøyhus forårsaker. I studier av
energibruken i forskjelligeutbyggingsformer ligger kvartalsbebyggelse lavest (90 kWhpr. kvm), eneboligen høyest
(549 kWh pr. kvm) og høyhus på386 kWh pr. kvm. Med andre ord et energiforbruk som er 4ganger høyere enn
kvartalsbebyggelse bare i kraft avbygningsformen. Da trengs mange tiltak, med utnyttelse avsydfasaden som
solfanger, med vinddempende fasadeelementer,økt isolasjon osv., bare for å oppveie forskjellen. Igjen,hvorfor skape
problemet?Materialbruk og ventilasjon:Et høyhus i dag vil i praksis si et armert betonghus medglassfasader, eller bruk
av stål og betong. Etter 11.september 2001 er det vel ingen som kan oversenødvendigheten av å sikre høye bygg mot
uventedepåkjenninger, hvilket som regel innebærer mer stål ogbetong. Generelt i økologisk forsvarlig bygging søker
vi åminske bruken av stål og betong, fordi de er ressurskrevendeog forurensende i produksjon. I inntil 7 til 8 etasjer
kanmassivt tre og bærende tegl brukes, materialer som har godemiljø- og inneklima-egenskaper. Høye bygg vil som
regel ogsåventileres mekanisk. Mekanisk ventilasjon har mange ulemper.Generelt i økologisk byggeri foretrekkes
ventilasjon vedhjelp av naturlig oppdrifts- og kjølekrefter. På grunn av deallerede nevnte klimatiske problemene kan
høyhus værevanskelige å ventilere naturlig, igjen noe som vil stillesterke krav til utforming, planlegging og

utførelse.Modernitetens høyeste mål har vært og erfremdeles å "frigjøre" mennesket fra naturen ved hjelp
avteknologien. Høyhuset i arkitekturen er det fysiskesymbolbildet på disse verdiene. Det er denne visjonen somhar
bragt oss dit vi er i dag hva gjelder miljøproblemer, ogdet er fremdeles en moderne myte at vi kan komme oss ut
avdisse problemene bare vi endrer teknologien, denne gang medbærekraft som forstavelse. Det er derfor bakvendt og
etuttrykk for faglig uvitenhet å bruke bærekraft som argumentfor høyhus. Høyhus isolerer mennesker fra sine
omgivelser ogfra hverandre. Hva som skjer med barna, er bare et sterktbilde på dette.Høyhusrapporten innrømmer
egentligdette selv mellom linjene. Jeg siterer:"Vi vet mye omsvakhetene som dårlig utformede og lokaliserte høyhus
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kan bypå. Kunnskap om kvalitetene og de gode eksemplene er derimotbegrenset." "Det knytter seg også noen
særegnelokalklimatiske problemer til utearealer i høyhusområder.Vind, trekk og slagskygge kan gi lite
anvendbareutearealer."Til alt overmål er det heller ikke behovfor en større tetthet eller høyhus:"Eventuell byggingav
boliger i høyhus kan derfor ikke begrunnes i mangel påarealer for boligbygging i Oslo."Allikevel anbefalerrapporten
bygging av: "flerfunksjonshøyhus hvor bolig ogalmennyttig formål som hovedregel inngår," men tilføyer:"...av
klimatiske hensyn" bør høyhusene iOslo "ha en smal tårnform som reduserer miljøbelastningen påomgivelsene".For
dem av oss som husker Oslo Plaza, såble det opprinnelig tegnet som en spiss nål, som skulleberike bybildet. At den
til slutt endte opp som en klumpeteskive, har med markedskreftene å gjøre. Det var ikke økonomii å bygge en nål.
Ifølge utenlandske kilder så er det hellerikke gode økonomiske grunner til å bygge høyt.Så kanvi da til slutt spørre:
Hvis det er så store problemer med åbygge høyhus, hvorfor skal vi da bygge dem? Faktum er at detå bygge høyt er
et så sterkt symbol på makt og status attiltrekningen ved å bygge høye hus vil tilsidesette allefornuftige argumenter.
Høyhus er det mest oppsiktsvekkendemiddel til å sette spor etter seg i bybildet, og slik settet utmerket redskap for
alle med stort ego, det være segarkitekter, bypolitikere, firmaer eller utbyggere.Byersom Paris, Roma og Berlin har
valgt å forby høyhus ibysenteret. La oss håpe at Oslos bypolitikere har mot noktil å velge den bærekraftige byen
fremforhøyhus.


