
Vi kan alle være enige om at vi lever i en tid der mye står på spill og ny 

teknologi som kunstig intelligens og roboter griper inn i hverdagen og fremtiden 

på måter vi knapt kan forestille oss konturene av. Jeg sier meg også enig i at 

demokratiet og ytringsfriheten trues mange steder i verden, og samfunnsdebatten

hardnes og polariseres. Men sannheten er at dette er ikke en ny fortelling, da 

vi har vært her før. Denne fortellingen startet så tidlig som på 70-tallet med en 

global bevegelse som argumenterte for en radikal endring i datidens sosiale og 

økonomiske strukturer. Denne bevegelsen, som går under navnet Degrowth, var 

temaet for både Oslo Architecture Triennale og Arkitekturdagen 2019. Vi kan 

dermed fastslå at tidsånden i 2019 preget av engasjement, idealisme og nye 

tanker om hvordan vi kan leve livene våre, for menneskenes og miljøets beste. 

Vi står nå foran et veiskille hvor vi beveger oss bort fra industriell produksjon 

og materielt forbruk og over mot større kulturell rikdom og sosial rettferdighet. 

Hvordan kan det da ha seg at vi som samfunn ennå er passasjerer på vår jomfrutur 

på kurs mot isfjellet, bedre kjent som klimakrisen? Det er her BG14B kommer 

inn i fortellingen, som skipets bru som sørger for at utskikksmennene nå kan se

 isfjellet klart og tydelig, og kan beordre skipet til å legge roret hardt mot styrbord. 
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I følge Norske Arkitekters Landsforbruk har menneskers livsstil og forbruk de 

siste 100 årene har ført til en økologisk ubalanse og vår fremtid på planeten er 

truet. Vi har nå begynt å innse at måten mennesker lever på er ikke bærekraftig 

og at klimakrisen har sin sammenheng med økende sosial ulikhet, flyktningskrise 

og rasisme. Vi ønsker nå en endring med fokus på nedvekst, som defineres som 

behovet for en fundamental samfunnsendring. Flere fagfelt kritiser skadene av 

den vestlige utviklingsmodellen og den selvmotsigende forskjell mellom mål og 

midler i samfunnsutviklingen. Samtidig kan vi kan spør oss selv hvilket ansvar 
Norge som tjente all sin velferd på olje har i det internasjonale samarbeidet, 

og hvilken rolle landet har i å lede verden mot denne nye oljefrie velferden.  

 

P R OS J E KT E TS  R E L EVA N S  FO R  SA M F U N N E T 

Personlig er jeg interessert i å vite hvilket formål fortjener Oslos beste utsikt 
bedre enn det som skal lede landet vårt ut av klimakrisen og økologisk ubalanse? 
Samtidig bør vi spør oss hvem er i posisjon til å bidra til at fagpersoner
i Norge planlegger for en bedre forvaltning av menneskelige og naturlige 
ressurser? Jeg ser for meg at BG14B kan fungere som en idémekka hvor de 
ulike fagfeltene kommer sammen for å løse samfunnrelevante. Miljøhovedsta-
dens egne Silicon Valley med BG14B som en av de største drivkreftene for 
en bærekraftig utvikling. Toppetasjen blir en platform for tverrfaglig samar-
beid mellom fagfelt innen blant annet arkitektur, sosial og økologisk økonomi, 
teknologi og forskning. En platform hvor nytenkning og innovasjon spres 
mellom ulike fagfelt i form av forefrag og andre arrangement. BG14B blir i tillegg 
en kunnskapsbase som studenter og utdanningsinstutisjoner kan besøke.  
Med det sagt ligger ansvaret for å skrive en ny fortelling nå i deres hender, 
og jeg håper at vi er enige om at tiden er inne for en ny retning. 
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