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Reaksjon fra Fornebu senioruniversitet på søknad om midlertidig bruk av Felt O8.9 A ved Fornebu S 

– regulert til offentlig tjenesteyting, herunder kulturformål og flerbrukshus med kirkerom 

 
Bærum kommune oversendte den 09.03.20 dokumentet Helhetlig plan for utvikling av Fornebusamfunnet til 

høring hos berørte parter. Fornebu senioruniversitet (FSU), med sine 300 medlemmer, vil avgi uttalelse om 

dette dokumentet innen fristen den 22.4. Nå er det imidlertid et annet, men likevel relatert, innspill vi ønsker 

å oversende kommunen.  
 
Arkitekt Einar Dahle har på vegne av Foreningen Fornebu Gjenbruk (FG), sendt ut et nabovarsel i 

forbindelse med søknader (rammesøknad og dispensasjonssøknad) til kommunen om oppføring av en 

midlertidig hall og brakker (container) på tomten ved Fornebu S. 

 
I 2017 engasjerte Fornebulandet menighet arkitekt Dahle til å tegne en sambrukskirke på denne tomten. FG 

har engasjert seg sterkt i prosjektet ved at 90% av deres inntekt settes av til «kirkefond for ny menighetskirke 

for Fornebu-området» og 10% til veldedighet. Kirkemodellen m/ tegninger har i flere perioder vært utstilt 

ved MENY på Fornebu S, og nå er den der igjen. Denne modellen er utgangspunktet for foreliggende 

søknader til kommunen, noe følgende sitater fra deres søknadspapirer viser; 
➢ FG er i de foreliggende skissene av november 2017 for nytt Flerbrukshus med kirkerom på Fornebu 

gitt arealer i underetasjen (...) 
➢ Tårnet, en 40 fot container på høykant, skal minne om at Flerbrukshuset kanskje får et tårn, en kirke 

verdig, når den tid kommer (...) 
➢ Kirketomten (...) 
➢ (...) blir stående til ny kirke blir reist 

I tillegg til den midlertidige hallen foreslår de at «terrenget mellom hallen og torget planeres som et naturlig 

amfi og hallen/FG som scene og backstage».  

 

FSU er av den oppfatning at Dahle/FG nå fremmer søknader som er i strid med kommunens vedtak angående 

denne tomten. Varehandel (med preg av loppemarked) er ikke forenlig med det formål kommunen har 

vedtatt. Selv en midlertidig slik virksomhet nå kan skape presedens når flerbrukshuset skal gis et innhold. 

Videre vil vi påpeke de betydelige trafikale konsekvensene. 
 

Vi vil også bemerke at deres valgte fremgangsmåte er i strid med kommunens vedtak slik de presenteres i 

Helhetlig plan for utvikling av Fornebusamfunnet. Kommunen har ved flere anledninger i dokumenter og i 

media understreket at innbyggersamarbeid, samhandling og samskaping skal være bærende prinsipper for å 

sikre lokalbefolkningens engasjement og brede medvirkning i utvikling av infrastruktur og møteplasser på 

Fornebu. Dette skal også gjelde tomten og bygget ved Fornebu S.  
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FSU har stor forståelse for av FG trenger nytt lokale, men understreker at ingen organisasjon/aktivitet kan 

tildeles lokaler i det fremtidige bygget før lovpålagte prosesser når offentlige bygg skal reises, er på plass. Vi 

er mange organisasjoner og personer som har ønsker og meninger om hva dette bygget skal inneholde og 

hvordan det da må se ut. FSU ønsker sammen med andre å delta i utviklingen av denne tomten og dette 

flerbrukshuset. Vi vet av erfaring at egnede møteplasser på Fornebu er mangelvare. Vårt håp er derfor at 

kommunen fremskynder arbeidet med å igangsette samskapingen slik at dette etterlengtede bygget innen få 

år er på plass. Behovet for et funksjonelt flerbrukshus er dokumentert ved flere anledninger. Det er følgelig 

altfor lenge å vente til 2028 før et slikt bygg kan tas i bruk. 
 

FSU ser ingen grunn til at store arealer, verken midlertidig eller permanent, skal øremerkes FG på  
Felt O8.9 A siden dette vil være i strid med fattet vedtak i forbindelse med KDP 3. Det er flere mulige 

alternative tilholdssteder for Fornebu Gjenbruk, eksempelvis Oksenøya Bruk, PUNKT og Flytårnområdet.  
 

FSU ber på denne bakgrunn Bærum kommune avslå søknadene fra Dahle/FG om oppføring av hall og 

brakker på tomten ved Fornebu S. 
 

 

Med hilsen 
Styret i Fornebu senioruniversitet   
 


