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KRAV OM «FORMINGSRETTLEDER FOR SKØYEN SOM DEL AV REGULERINGSPLANEN» 

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering er en ad hoc-aksjon som melder seg på i 
kampen om en human byutvikling av Skøyen. 


Mange byer i Europa opplever en voldsom turisttilstrømning fordi de er grunnleggende vakre. Det 
er fullt mulig å gjøre Skøyen vakker også, ikke bare for noen fattige år fremover hvor øyeblikkets 
arkitektur slår an, men på lang sikt gjennom innbyggeres deltakelse, strøksutforming og 
materialbruk. Måten utviklingen av Skøyen pågår på nå arter seg mest som en øvelse til ære for 
utbyggere og ikke for innbyggere – innbyggere som også er tillitsmenn for menneskene som skal 
flytte hit, bo, jobbe eller søke rekreasjon. 


I det enorme planarbeidet Skøyen områderegulering mangler reell medvirkning fra oss som bor 
her og andre som setter oppriktig pris på Skøyen. Høringsrunden viser at de store røstene blir hørt 
så som eiendomsselskaper, arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, offentlige etater og andre med folk 
som kan jobbe med dette på heltid. Takk for at vi har Byantikvaren og Riksantikvaren, samtidig 
som det er paradoksalt at det må lovhjemmel i rygg før lytting skjer - en slags form for 
tvangslytting. 


Et gigantprosjekt som Skøyen områderegulering i kombinasjon med Fornebubanen ville aldri 
kunnet ha blitt gjennomført på denne måten i et tettsted hvor et tilsvarende antall mennesker blir 
berørt. Orienteringsmøter fremstår som spill for galleriet hvor byråkrater er tilstede med 
powerpointene og forklarer at de ikke kan motta innspill. Høringsrunden viser eksempler på at folk 
ikke blir lyttet til, og at situasjonen i tilleggsrunden i stedet er blitt verre for mange uten spesiell 
varsling av dette. Helt nye overraskelser har dukket opp i strid med intensjonen med 
tilleggsrunden. 


Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering krever at det utarbeides «Formingsrettleder 
for Skøyen» som skaper humane rammer for utformingen og gjør Skøyen til et sted som folk vil 
søke seg til. Vi tar til orde for at det blir anvendt materialer som har appell til mennesker som mur, 
tre, stein og tegl på bekostning av stål, betong og glass som så mange utbyggere velger. 


Vi tar også til orde for en helhetlig plan hvor felles parker, lekeplasser og andre menneskevennlige 
områder ikke blir rammet inn og gjort private med «tråkk ikke på gresset»-skilt, men blir planlagt 
slik at de blir uterom som menneskene på Skøyen kan glede seg over og treffe hverandre på. 


Formingsrettlederen må bli en del av planverket. Før Skøyen blir ferdigdefinert med overordnede 
føringer om grøntområder, volumer og høyder, krever vi at innbyggere, Ullern bydelsutvalg og 
frivillige stedsutviklingseksperter snarest får sette seg ned med PBE og skissere dette. 


Vennlig hilsen


Christian Sømme


Vedlegg: Ullern byutviklingskomité sin uttalelse som understreker behovet for formingsrettleder. 









