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19/6890 Fornebu – Flytårnet – Planprogram med byplangrep 
 

Fornebu senioruniversitet (FSU) ser med bekymring på planprogrammet for Flytårnet når det gjelder 
plasseringen av Fornebus folkebibliotek og derav den begrensede tilgjengeligheten. 

 

 
FSU ønsker et mini-Deichman på Fornebu og mener dette best kan oppnås ved at 

➢ Biblioteket ligger sentralt og er lett tilgjengelig for alle brukergrupper på tvers av generasjoner, 
etnisitet og kulturell bakgrunn, 

➢ Biblioteket flyttes fra Flytårnområdet til området ved Fornebu S, og 
➢ Tomten til FLERBRUKSHUSET utvides med nabotomten som også er regulert til offentlig 

formål. 
 

 

Fornebu senioruniversitet er 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.  

Det er et bærende prinsipp at befolkningen på Fornebu skal være inkludert i samskaping. Alle aktører tar 
til orde for et attraktivt, multifunksjonelt bibliotek. Samtidig oppleves prosjektområdet langt unna kjernen 
på Fornebu som er, og alltid vil være, området rundt Fornebu S med byen og allmenningen. 

Høringsdokumentet uttrykker blant annet at 

➢ Biblioteket skal være et offentlig, moderne og utadrettet bibliotek, og en viktig møteplass for alle 
aldersgrupper på Fornebu. 

➢ Biblioteket skal brukes aktivt til å skape byliv ved å legge til rette for arrangementer og etableres 
som et knutepunkt for kunnskap og kulturutveksling. 

Stikkord fra presentert innbyggermedvirkning 

➢ Et bibliotek vil være den samlende identitetsmarkøren som skaper sosiale nettverk og tilhørighet 
til Fornebu 

➢ Biblioteket må romme mange funksjoner og med lav terskel for å møtes på tvers av grupper.  
➢ Biblioteket bør nesten alltid være åpent. 
➢ Et bibliotek kan svare ut behov på tvers av generasjoner 
➢ Biblioteket må ha en sentral plassering 
➢ Et multifunksjonelt bibliotek kan utvide kulturlivet for ulike alders- og interessegrupper 

FSU støtter ovennevnte punkter. Vi kan imidlertid ikke se at disse ambisjonene for vårt bibliotek kan 
innfris med en lokalisering ved Flytårnet. Tvert imot vil denne plasseringen virke ekskluderende grunnet 
manglende tilgjengelighet. 
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Høringsdokumentet uttrykker videre blant annet at 

➢ Fornebu skal være det stedet i kommunen som må bidra mest når det gjelder å operasjonalisere 
målet om nullvekst i privat biltrafikk og klimastrategiens målsettinger.  

➢ Flytårnområdet ligger innenfor sone 1 der dagens bilandel på 48% må reduseres til 20% og gang- 
og sykkeltransport må kraftig opp.  

➢ For flytårnområdet er arealer prioritert til mennesker og miljø fremfør biler. Fokus på bilfrie arealer. 
➢ Avstanden til parkeringsplasser skal økes for å svekke bilens konkurransefortrinn og heller legge 

til rette for kortere avstand til kollektiv, sykkel og gange. 
➢ Alle interne gater skal utformes på fotgjengeres premisser. Gående og syklende skal prioriteres. 

FSU støtter tiltak for grønn mobilitet og redusert bilbruk, men mener Flytårnområdet med ovennevnte 
ambisjoner når det gjelder mobilitet vil ekskludere flere potensielle brukergrupper fra biblioteket. Vi har 
følgende hovedinnvendinger: 

➢ Avstanden mellom det planlagte biblioteket og offentlig transport er lang for forflytningshemmede 
personer og eldre innbyggere. 

➢ Barn og unge er mobile, men det vil bli en betydelig vekst av antall/andel eldre, og sannsynligvis 
også ensomme eldre i åra framover. For forflytningshemmede og eldre vil et bibliotek på 
Flytårnområdet gi begrenset tilgjengelighet. 

➢ Vi vet at bibliotekene er viktige for mange eldre, faglig og sosialt. Å få gratis og lettvint tilgang til 
bøker, aviser m.m. samt arrangementer som er tilpasset deres interesser og behov er også en 
oppgave for et bibliotek. 

Inspirasjon til lokalisering av vårt bibliotek kan hentes fra det vellykkede Deichman i Bjørvika. Opprinnelig 
var planen at biblioteket skulle ligge der Nasjonalmuseet ligger i dag – og Nasjonalmuseet skulle ha ligget 
der nye Deichman nå ligger. Ifølge avdelingsdirektør Merete Lie er denne omplasseringen en av 
bibliotekets største suksessfaktorer. Nærheten til Oslos største trafikknutepunkt og bydelens omfattende 
utbygging gir biblioteket overveldende besøkstall - mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, 
livssyn og kulturer. 

Fornebu S er vårt største knutepunkt. Her er bussene og hit kommer T-banen. Her vil både byen med tett 
bebyggelse og den travle allmenningen mellom Nansenparken og Sjøflyhavna ligge. Her er vårt møtested, 
vårt mingleområde. 

Nabolaget er med andre ord - riktignok i et mindre format - ikke ulikt Deichmans. Fornebu S er allerede, 
og vil fortsette å være, Fornebus sentrum. Her er det også tilgjengelige parkeringsplasser noe 
Flytårnområdet ikke skal tilby. 

Det kan ha vært gode grunner til at Flytårnområdet i sin tid ble valgt som lokalisering av biblioteket. Men 
erfaringene med området ved Fornebu S som sentralt møtested, og beslutningen om et flerbrukshus her 
tilsier at det bør foretas en ny vurdering når det gjelder bibliotekets plassering.  

Det er nå dessuten tydeliggjort at tomten til flerbrukshuset kan utvides med den kommunale nabotomten 
som også er regulert til offentlig formål, som biblioteket er. 

Vi er mange som ønsker et mini-Deichman ved Fornebu S.  

Mot denne bakgrunn foreslår Fornebu senioruniversitet at kommunen utreder å legge biblioteket i området 
ved Fornebu S. Det fremstår som en vesentlig bedre lokalisering enn Flytårnområdet. Et bibliotek må ligge 
sentralt og være lett tilgjengelig. 

Videre foreslår vi at den kommunale tomten ved siden av Felt O8.9 A (flerbrukshus-tomten) inngår som en 
del av byggeprosjektet. Dette vil gi bedre plass til de ulike aktiviteter og det mangfoldet HUSET bør 
inneholde. Et sentralt bibliotek som innrettes som en kunnskapsallmenning etter mønster av Deichman, vil 
være et svært konstruktivt bidrag til å oppnå disse målene.  

FSU imøteser med stor interesse innbyggerdialogen i forbindelse med videreutviklingen av 
bibliotektilbudet på Fornebu. 

 

Med hilsen  
STYRET i Fornebu senioruniversitet v/ Tove Kvil 


