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« Jeg ser at et firma i Bærum snudde de 
økonomiske resultatene med is. Krone-is?

Med økonomisk hilsen Gutten i Stikka

Utbygging. Hvem tar 
vare på Bærums sjel?

DE FLESTE NORSKE byer og tett-
steder er truet av byggeprosjek-
ter som ikke bare er store og 
ruvende og sprenger den eta-
blerte målestokk, men som også 
er frem-
mede i sine 
uttrykk. 
Dette er 
også gyldig 
i Bærums 
tettsteder.

Det hen-
der ofte i 
et lokalsamfunn at det lanseres 
prosjekter i regi av en allianse 
mellom utbyggere og folke-
valgte, hvor det lenge før noen 
berørte aner noe om det, er lagt 
tunge føringer. 

På ett eller annet senere tids-
punkt vil den lokale befolkning, 
hvis de er uenige, bli tvunget til 
å komme springende etter og 
improvisere motstand så godt 
de kan. 

Som regel er det allerede for 
sent. 

Det som er ille, fra et demo-
kratisk ståsted, er at det egent-
lig ikke er noe galt i dette; den 
som ønsker å bygge og etablere 
virksomheter, må selvsagt få lov 
til å planlegge dette så lenge og 
grundig de vil uten noe offentlig 
innsyn.

Men når prosjektene lanseres, 
har planleggere og utbyggere 
et umåtelig stort forsprang; de 
har også investert store penger i 
en forventning om å få realisert 
sine drømmer. 

Ofte ligger det i tillegg avta-
ler i form av eierskifter som i til-
legg kan legge tunge føringer i 
en sak. 

EVENTUELLE KRITISKE krefter 
befinner seg straks i en situasjon 
hvor de må improvisere og hele 
tiden komme halsende etter … 
hele veien frem til vedtak.

Dette gjør at eventuelle mot-
krefter må operasjonalisere sine 
synspunkter; deres uenighet må 
via protester, motforslag og inn-

sigelser 
eie en viss 
styrke. 

Men 
skal demo-
kratiet ha 
mulighet 
til eventu-
elt å korri-

gere eller avvise et prosjekt, må 
motkreftene institusjonaliseres; 
de må hjemles i lovverket på 
en slik måte at de kan påvirke, 
forandre, trenere, forpurre eller 
avvise prosjekter.

Det er noe i vår tids andpus-
tenhet som gjør at vi nærmest 
ser ned på dem som sinker utvik-
lingen; det skjelles ut som byrå-
krati. 

De verste eksempler på 

vegrende byråkrati er de rene 
redselshistorier, men i det almin-
nelige bilde er at en slik mot-
stand, eventuelt treghet, ofte 
kan vise seg å være til sakens 
beste.

HAR MAN I DET HELE TATT spurt: 
«Hva trenger Bærum?» og «Hva 
tåler Bærum?» 

Man må derfor sørge for å 
involvere lokalsamfunnet på et 
tidlig tidspunkt i prosessen med 
å skape steder som kan utvikle 
en fortsatt tilhørighet og en kul-
tivert atmosfære. 

En slik prosess skal fange opp 
folks behov, ønsker og forhåp-
ninger. Det lokale engasjement 
vil styrke engasjert, allsidig til-
nærmelse til planleggingen, 
fremme tilhørighet til stedet og 
lokal stolthet. 

Lokal deltagelse kan hindre en 
uønsket, hastverkspreget og frag-
mentert planlegging med pinlige 
og ubehagelige omgivelser som 
resultat. 

Derfor må samfunnet i et 
samarbeid mellom beboere, fol-

kevalgte og myndigheter la utar-
beide planverk som fanger opp 
de stedlige kvaliteter, slik at de 
ikke ved et tilfeldig byggepro-
sjekt kan bli antastet eller rett og 
slett blir til skade for stedet i en 
menneskealder. 

VI SER DET IGJEN OG igjen, at 
alliansen mellom stadig omskif-
telige kommunestyrer, utbyg-
gingsinteresser og ulike aktører 
er der hele tiden og presser imot 
gjeldende planforutsetninger og 
reguleringsbestemmelser.

Selv ikke regulering til spesi-
alområde bevaring avskrekker. 
Mange steder omregulerer man 
så lynraskt at velgerne ofte ikke 
vet når de skal engasjere seg: 
Klar – ferdig … FOR SENT! 

Og får man avslag i én kom-
munevalgsperiode, er pro-
sjektmakerne ofte tilbake med 
identiske eller lignende prosjek-
ter i neste. Det er aldri fred å få. 
Og det er mange som prøver seg.

Noen mener at vår tids arki-
tektur skal vise bygninger som 
enestående objekter uten hen-

syn til omgivelser og lokale sam-
menhenger.

FOR BÆRUMS TETTSTEDER blir det 
svært krevende å tilføre kvalite-
ter med slike holdninger.

(Nettverk for humanøkologi, 
Allgrønn, arbeider for å skape 
bevissthet om stedsutvikling og 
livskvalitet i norske byer og tettste-
der. Torsdag 8. november kl. 19.00 
arrangerer Fortidsminneforenin-
gen møte på Bekkestua bibliotek 
med tema «Bærum for utbyggerne 
eller innbyggerne?» Red.)

Hva trenger Bærum?

PROSJEKTER: – Når prosjektene lanseres, har planleggere og utbyggere et umåtelig stort forsprang, skriver innsen-
deren. Til venstre legges siste hånd på verket for modellen av Kjell Inge Røkkes «Det store blå» på Fornebu. Til 
høyre planene for nybygg der Bekkestuene i dag er på Bekkestua.  FOTO: KARL BRAANAAS/ILLUSTRASJON: SPOR ARKITEKTER

«Har man i det hele 
tatt spurt: «Hva 

trenger Bærum?» og 
«Hva tåler Bærum?»

Erling Okkenhaug, 
Allgrønn, 
nettverk for 
humanøkologi
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