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Fornebu, 9. mai 2022 

 

Arkivsak 22/44996 - KULTURFUNKSJONER PÅ FORNEBU 
 

 
Høyeste prioritet på dette stadiet i planprosessen må være medvirkningsprossen i 
forbindelse med Flerbrukshuset ved Fornebu S (FELT 08.9A) siden dette feltet ikke er 
berørt av arbeidet med Fornebubanen 
 
FSU ønsker et flerbrukshus preget av mangfold og inkludering med et livssynsåpnet 
seremonirom tilgjengelig for ulike tros- og livssynsseremonier (inkludert Den norske 
kirke). Rommet skal også kunne brukes til andre arrangementer og offentlige tjenester. 
 
Hva kan/bør FLERBRUKSHUSET hete? Navnekonkurranse? 
 
FSU ønsker å bidra sammen med andre aktører og organisasjoner som representanter 
for nåværende og fremtidige innbyggere på Fornebu, og ser frem til et konstruktivt 
samarbeid med kommune og involverte parter.  
 
Vi imøteser med stor interesse innbyggerdialogen i forbindelse med flerbrukshuset 
(arkivsak 22/8401). 

 
 

Fornebu senioruniversitet (FSU) har med 400 medlemmer og over 100 på venteliste altfor lenge 
erfart de begrensninger mangel på innendørs møteplasser har medført. Vi vet at denne 
mangelen også har begrenset andre initiativ og frivillige aktiviteter.  

Det er sterkt beklagelig at Tårnet senter og flerbrukshuset ikke kan forventes ferdigstilte før 
henholdsvis 2027 og 2028. Det er godt dokumentert at gode møteplasser fungerer som lim i 
samfunnet, og det gjelder selvfølgelig også den omfattende utbyggingen og tilflyttingen her på 
Fornebu med et forventet innbyggertall på 30.000 (tilsvarende Hamar). Det er ved flere 
anledninger også understreket betydningen av gode tilbud for å redusere dragningen mot Oslo 
for kulturopplevelser, restauranter og handel, ikke minst når det gjelder ungdommen. 

Høringsdokumentet KULTURFUNKSJONER PÅ FORNEBU berører både midlertidige og 
permanente møteplasser, og særskilt tilbudet til ungdommen. Noe av denne informasjonen var 
allerede kjent og ytterligere informasjon er formidlet i 4 temamøter, men dokumentet inneholder 
også flere ‘løse tråder’. Det er nå tid for reell innbyggermedvirkning, og det vil FSU benytte seg 
av. 

Som frivillig organisasjon er vi sterkt engasjert i å utvikle Fornebu-samfunnet, og ikke bare for 
oss over 60. Vi ønsker å medvirke til et godt bomiljø preget av mangfold og inkludering på tvers 
av generasjoner, livssyn og kulturer, noe våre innspill har som utgangspunkt.  
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Utvikling av Fornebuområdet til et godt bo- og oppvekstmiljø, fordrer utbygging av gode ikke-
kommersielle møteplasser.  

FSUs vektlegging 

FSU har tidligere blant annet gitt innspill til følgende saker 

➢ Arkivsak 19/16554 Plan for helhetlig utvikling av Fornebu 
➢ Arkivsak 20/786 Planprogram for byplangrep 
➢ Arkivsak 19/6890 Flytårnområdet 

Siden noen av disse innspillene er ivaretatt i høringsdokumentet, mens ytterligere FSU-innspill 
fremdeles er aktuelle i den videre innbyggerdialogen, opprettholder vi våre tidligere innspill når 
de er relevante i den videre utvikling av Fornebuområdet.  

Denne gangen velger vi å konsentrere oss om FLERBRUKSHUSET. Flerbrukshuset vil, etter 
vår oppfatning, som oftest være den mest relevante møteplassen for FSUs aktiviteter.  

FSU støtter følgende elementer i dokumentet 

➢ «Prosjektet ledes av innbyggerne på Fornebu» (s. 5). Vektlegging av 
innbyggermedvirkning og samskaping. 

➢ Sambruk av lokaler til ulike formål skal være et bærende prinsipp i arbeidet med å 
etablere møteplasser på kort og lang sikt. Innbyggerdialog med innbyggere og 
organisasjoner prioriteres. 

➢ Vektlegging av Fornebus historiske egenart 
➢ Fokus på flere møteplasser og tilbud til ungdommen. Midlertidig lokale for ungdommen i 

påvente av permanente løsninger 
➢ Det legges til rette for møterom og foredragslokaler i ulike størrelser og med nødvendig 

utrustning 
➢ Midlertidig plassering av bibliotek ved flytårnet  
➢ Plandokumentets anbefaling om å utforme en felles strategi for ivaretakelse av 

kulturfeltet på Fornebu 
➢ Fornebupiloten innplasseres i flerbrukshuset ved Fornebu S. 

FSU savner  

➢ Midlertidige lokaler i påvente av flerbrukshuset 
➢ Mer informasjon om hvilke tiltak som på kortere sikt kan vitalisere kulturgaten som nå 

virker temmelig livløs 

FSU ønsker ikke 

➢ Eget rom reservert Den norske kirke i flerbrukshuset, men et livssynsåpent seremonirom. 

FSUs vektlegging i forbindelse med utvikling av Flerbrukshuset 

Ifølge KDP3 er det bestemt at det skal etableres offentlig tjenesteyting, herunder kulturformål og 
flerbrukshus med kirkerom. Vi vet at dette huset vil bli behandlet i en egen sak (22/8401) med 
oppstart av egne medvirkningsprosesser til høsten, men vil likevel benytte anledningen til å reise 
noen viktige problemstillinger og prinsipper allerede nå. 

Flerbrukshuset må ha både egenverdi og merverdi for det etniske og kulturelle mangfoldet som 
kjennetegner befolkningen på Fornebu. Vårt offentlige torg fortjener et bygg hvor utforming og 
innhold er i samklang med omgivelser og befolkning. 

FSUs forståelse av KDP3 

➢ Flerbrukshus Dette må bli et bygg for frivillige organisasjoner og foreninger samt 
skolene. Huset må ha saler, scener og møterom uten ekskluderende skilt på døren og 
helst mer-åpent – et inkluderende hus med plass til mangfold. Flerbrukshuset vårt må bli 
et aktivitetshus tilgjengelig for ulike grupper og aktiviteter flest mulig timer i døgnet. 
Øremerking av dører for én aktør eller én aktivitet må unngås. Det må legges til rette for 
størst mulig grad av sambruk (av arealer og lokaler) og mulighet for å låne og leie. 
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Samtidig må det eksempelvis sikres at en sal m/scene og andre saler/møterom er utstyrt 
for formålet. 

➢ Kirkerom Denne betegnelsen virker ekskluderende og forbeholdt Den norske kirke. FSU 
beklager høringsdokumentets bruk av begrepet kirketomten siden det er bestemt at dette 
konseptet ikke skal realiseres. For FSU er kirkerom i denne sammenheng et rom hvor 
også kirkelige aktiviteter kan foregå. FSU mener at et livsynsåpent seremonirom vil være 
egnet også for kirkelige aktiviteter, og at denne betegnelsen kan erstatte bruken av 
begrepet kirkerom. 

➢ Seremonirom Et seremonirom har livssynsåpen utforming og utsmykking. Det skal kunne 
forvandles for å imøtekomme ulike behov - det være seg ulike tros- og 
livssynsseremonier. Det er tilpasset for bruk av flyttbare livssynssymboler og annet 
nødvendig utstyr som oppbevares i lett tilgjengelige lagerrom. Dermed kan rommet 
enkelt benyttes til ulike seremonier og arrangementer samme dag. Rommet vil også 
kunne brukes for offentlige tjenester som for eksempel borgerlig vigsel og offentlige 
minnemarkeringer. FSU og andre organisasjoner vil kunne bruke dette rommet til 
foredrag og annet. Vi kjenner til slike rom i andre kommuner. Dette burde også vært 
trukket frem som en mulighet i temamøtet om flerbrukshuset den 27.4. Vi mener det er 
uheldig at så stor del av kommunens presentasjon av selve huset dreide seg om 
kirkebygg og kirkerom uten også å gi tilhørerne visuelle bilder av livssynsåpne 
seremonirom. 

➢ Kulturformål Bygget bør legge til rette for kulturformidling og kulturproduksjon og 
kulturopplevelser i bred forstand. En lokal og regional møteplass og arena for amatører 
og profesjonelle utøvere av kunst- og kulturaktiviteter til beste for befolkningen og som 
bidrar til mangfold og inkludering. Lokale aktører som teatergrupper, dansegrupper, 
sangkor, korps, musikere, Fornebu senioruniversitet og skolene vil kunne være flittige 
brukere. En teatersal/konsertsal må utstyres til dette formålet. 

Flerbrukshuset  -  Flytårnområdet    

Siden utviklingen av disse to områdene planlegges parallelt, understreker vi betydningen av 
koordinering i dette arbeidet. Hvilke tilbud/aktiviteter som er best egnet hvor, må avklares tidlig i 
prosessen for å unngå unødig dobbeltarbeid og sikre effektive planprosesser. Summen av 
tilbudene må kunne sikre Fornebus befolkning et innholdsrikt og inkluderende bomiljø for alle. 

Konklusjon 

Områdets egenart og eksisterende, sentrale institusjoner er viktige for Fornebus identitet. Derfor 
må flerbrukshusets egenverdi for Fornebu tilstrebes. Videre må merverdi tilstrebes gjennom et 
inkluderende flerbrukshus som ivaretar Fornebus mangfold. Vi ønsker at de gode kvaliteter ved 
vårt bomiljø skal samspille og samhandle både i flerbrukshuset og i andre kommende 
kulturfunksjoner og kulturarenaer. 

 

Med hilsen 
 
STYRET i Fornebu senioruniversitet 
v/ Tove Kvil (styreleder) 

   


