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NASJONALMUSEET PÅ VESTBANEN 

UTTALELSE OM PLANFORSLAG 
 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo ser det som viktig at nasjonalmuseet på Vestbanen gis en 

sentral og åpen plassering verdig et nasjonalmonument. Det innebærer at det ikke bør være 

annen bebyggelse på vestbanetomten enn museet. Hensynet til nasjonalmuseet vektlegges 

etter vår mening best i plan- og bygningsetatens anbefaling i saken, alternativ 2 i 

planforslaget. 

 

Alternativ 2 gir mindre bebyggelse på tomten og vil derfor tilgodese og sikre en bedre visuell 

opplevelse av både den fredede Vestbanebygningen og de omkringliggende, bevaringsverdige 

omgivelser som Rådhuset og rådhusplassen. Kulturhistoriske og bevaringsverdige miljøer kan 

miste karakter hvis det bygges for høyt eller for tett opp mot disse. Fellesrådet påpeker den 

forholdsvis store forskjellen på alternativenes utbyggingsarealer. En mulig differanse på hele 

23 000 kvm. maner til ettertanke. Men også hensynet til det nye nasjonalmuseet i seg selv 

tilsier at dette i størst mulig grad står alene på vestbanetomten. Museet vil bli et av våre 

viktigste, fremtidige kulturbygg, sentralt plassert i Oslos sentrum, og bør gis et så godt 

estetisk uttrykk som mulig, foruten at en bygning alene på tomten vil gi en praktisk og 

brukervennlig tilgang for besøkende. Byen bør fremheve museet i alle henseender for å vise 

omverdenen at også Oslo er en kulturby i europeisk målestokk. Dette budskapet fremtrer ikke 

godt nok hvis museet gjemmes bort eller blandes sammen med annen bebyggelse.  

 

Fellesrådet mener ellers at det er meget viktig at det nye museet viser utviklingen av bildende 

kunsts historie i Norge, spesielt hvis Nasjonalgalleriet faller bort som fremviser av 

malerkunsten gjennom de siste århundrer. Vi ønsker at dette blir tatt hensyn til i planarbeidet. 

 

Vi vil avslutningsvis henlede oppmerksomheten på at statens behov for ny bygningsmasse i 

Oslo må tilpasses Nasjonalmuseets behov for plass og synlighet. Vestbanetomten er en av de 

siste, attraktive tomter i byens sentrum, beliggende så å si byens storstue. Vi finner det 

uheldig om kontorarbeidsplasser for staten på denne eiendommen skal prioriteres foran 

hensynet til det nye, planlagte monumentalbygget.  

 

Oslo, den 28.november 2011 

Hans A Grimelund Kjelsen 

 

 

 

 

 


