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Tårnet idretts- og kultursenter 
 

Fornebu senioruniversitet (FSU) ser med bekymring på kommunens forslag om å utsette 
ferdigstillelse av Tårnet senter. 

Tårnet senter skal blant annet omfatte flerbrukshall, bibliotek og andre kulturfunksjoner, der det 
også inngår møteplasser/lokaler til ulike formål. Dessuten skal ungdomsskolen være tilgjengelig 
som lokalt samfunnshus/lokal møteplass for frivilligheten, kultur og idrett.  

Ungdomsskolens del er en betydelig mindre andel av senteret enn summen av de andre 
formålene. Det er en svakhet at høringen ikke også ber om kommentarer til utsettelsen av de 
deler av Tårnet som ikke har skoleformål. 

Det er også overraskende at det distribuerte høringsdokumentet ikke omtaler skolen som lokalt 
møtested og som en integrert del av Tårnet senter. Skolebyggets funksjon som «anker» i 
lokalsamfunnet nevnes ikke. Vi viser her til kommunens dokument Fleksibelt og effektivt for 
fremtiden – Konsept for nye skoleanlegg i Bærum kommune (2018). 

 
 
FSU beklager sterkt den foreslåtte utsettelsen av Tårnet senter med de følger dette vil 
få for kultur og frivillighet på Fornebu. Som nærmiljøanlegg (lokalmiljøets møtested) vil 
anlegget inneholde sårt tiltrengte større og mindre møteplasser/lokaler til ulike formål 
samt bibliotek. 

FSU er av den oppfatning at det er behov for å forsere byggingen av Tårnet senter. Det 
er et prekært behov for løsninger, både midlertidige og permanente, for å ivareta de 
behovene som Tårnet er ment å imøtekomme.   

FSU understreker videre betydningen av at kommunen sitter i førersetet og sikrer reell 
samskaping gjennom innbyggerdialog i utviklingen av Tårnet senter.  
 

 
FSU, stiftet i januar 2019, har som formål «å gi personer over 60 år kunnskap, innsikt og 
opplevelse gjennom forelesninger, studieturer, seminarer og lignende» (se www.fsuni.no). Med 
et medlemstall som nå vil passere 400 er det tydelig at FSU fyller et stort behov for faglig påfyll 
og sosiale møteplasser på Fornebulandet.  
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Vi arrangerer også åpne temakvelder i samarbeid med Fornebupiloten og Fornebu og Lysaker 
Rotary. I tillegg planlegger vi en seminarrekke om Fornebus historie sammen med Asker og 
Bærum historielag til våren. 

Som frivillig organisasjon er vi sterkt engasjert i å utvikle Fornebu-samfunnet. Vi ønsker å 
medvirke til et godt bomiljø preget av mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, livssyn 
og kulturer, noe vårt innspill har som utgangspunkt.  

Utvikling av Fornebuområdet til et godt bo- og oppvekstmiljø med tanke på et forventet 
innbyggertall på 30.000 (tilsvarende Hamar), fordrer utbygging av gode ikke-kommersielle 
møteplasser – på kort, mellomlang og lang sikt – noe vi forventer at kommunen i samarbeid med 
innbyggere - ikke bare utbyggere - sikrer.  

I dag er Fornebupiloten eneste tilgjengelige lokale for FSU og flere andre frivillige organisasjoner 
særlig på dagtid og ettermiddag - et lokale som maksimalt kan huse rundt 100 tilhørere. Dette 
begrenser tilgjengeligheten til tilbud som åpenbart oppfattes som attraktive/etterlengtede samt 
hindrer nye ønskede tilbud/aktiviteter å komme i gang. 

Lag og organisasjoner, musikkorps og kulturskole er eksempler på ulike aktører som skal nyte 
godt av Tårnet senter på ettermiddags- og kveldstid og i helger. Et meråpent bibliotek skal 
kunne benyttes syv dager i uken.  

Nå er det rundt 3000 leiligheter på Fornebu, et antall som kanskje vil være over det dobbelte 
innen Tårnet senter vil være ferdig. Kommunens planer om nullutslipp og kortreiste 
kulturopplevelser blir vanskelig å innfri siden innbyggerne må reise ut av området for kulturelle 
opplevelser med mer på fritiden. 

En utsettelse til 2027 vil følgelig få meget uheldige konsekvenser for lokalsamfunnet på 
Fornebu. De behovene Tårnet kultursenter har som mål å imøtekomme, må dekkes av 
alternative (midlertidige) løsninger. 

 

Med hilsen  

 
STYRET i Fornebu senioruniversitet 


