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Røkkes blå tårn på Fornebu med 40 etasjers hotell
Av NTB - 13. desember 2018 | 23:33
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Siste saker

Statsminister Erna Solberg, konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker (til høyre) og administrerende direktør Nina Jensen i REV
Ocean ser på en modell av den 200 meter høye bygningen til Kjell Inge Røkke som skal huse Verdenshavenes hovedkontor.
Bildet ble tatt under en lansering i oktober. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
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Kjære norske etablissement: Når
kommer fordømmelsene av islam?

Del saken
19

To unge kvinner er brutalt drept av re menn som

Finansmann Kjell Inge Røkkes planlagte tårn på Fornebu ble presentert som et

etter alle solemerker handlet på grunn av den

signalbygg for verdenshavene. Nå viser planer at 40 etasjer er satt av til hotell.

opplæring de har fått i islam....

Politiet: Videoen av
drapsmistenkte i Marokko er
ekte

Dagens Næringsliv har sett en brosjyre som er sendt til Bærum kommune om Kjell Inge
Røkkes planer, og her fremgår det at 40 av de 64 etasjene i skyskraperen er planlagt til
hotell, 501 hotellrom og suiter, restaurant og bar.

Disse befolkningsgruppene
eksisterer ikke lenger

Under en tidligere lansering, der også statsminister Erna Solberg (H) kastet glans, ble
bygningen presentert som et «banebrytende nytt signalbygg for havet» med et
verdensledende senter for å løse miljøutfordringene i havet.

Bil på taket etter politijakt i Moss

Ifølge DN er nå kun seks av 64 etasjer planlagt til Verdenshavenes hovedkontor.
Det planlagte bygget skal være 200 meter høyt, 80 meter høyere enn Oslo Plaza og
Nordens høyeste bygning. De tre øverste etasjene er tenkt til o entlig utkikkspunkt.

Bli medlem av vårt nyhetsbrev
epost-adresse
Subscribe

Ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) i Bærum kommune sier til avisen at hun ikke er
kjent med innholdet i planene og viser til at reguleringsplanen skal behandles av
kommunen.
Torstein Storækre, sjef for FP Eiendom som er eid av Aker, sier at dette er den første
detaljerte skissen av prosjektet og at det vil skje endringer i løpet av prosessen. Han sier

Mest lest

størrelsen på hotelldelen ikke er endelig satt, men at hotellet er en viktig del av
Verdenshavenes hovedkontor og at dette er i tråd med det som er kommunisert
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Ulf Olsen til Amerikansk «shutdown» rykker

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i
kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for
filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator.
Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing
av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten
til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse
betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til moderator@resett.no
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Malaki til Bror til drapsmistenkt: – Han ble

hjernevasket

Bli med i diskusjonen ...
LOGG INN MED

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Mest lest den siste uken

baconrider • for 7 dager siden

"Verdenshavenes hovedkontor" i et fjordhull i Bærum. Dette er så tullete at man skulle tro man
snakker om Dubai. Uavhengig av dette: Framgår det noe sted hvor mye av regningen Hr.
Røkke har tenkt seg at vi skattebetalere skal bidra med?
9△

▽ • Svar • Del ›
Vandre_Falk > baconrider • for 7 dager siden

Verdenshavene som slike som Røkke raner i ren grådighet.
3△

▽ • Svar • Del ›

Mjolne > baconrider • for 6 dager siden

De fleste rike folk har blitt rike på grunn av at de har lurt til seg støtte eller tillatelser fra
det offentlige.
2△

▽ • Svar • Del ›

Henning Nielsen • for 7 dager siden

Kommer neppe til å bli realisert, iallfall ikke som gigant-tårn. Det ville være svært underlig om
Bærum kommune, som har kjempet så hardt tidligere mot større grad av utnyttelse i Fornebuprosjektet skulle la seg friste av en megalomansk monolitt som vil være synlig fra store deler av
kommunen. Tårn kan ha sin funksjon rent estetisk, men 200 meter sprenger rett og slett alle
skalaer både på Fornebu og i Oslo-grytas landskapsbilde. Når prosjektet selges inn som et
tiltak for å "redde" verdenshavene av Røkke og hans våpendragerske, ex-WWF leder Nina
Jensen, virker det litt pinlig. Dersom dette er den primære agenda, burde Røkke heller legge
disse ressursene inn som utvidelse av det foreslåtte akvariet ved Rolfsbukta, like i nærheten.
Det ville ha en viss logikk, men neppe den samme selv-promoterende visuelle effekten.
4△

▽ • Svar • Del ›

Patjomk • for 6 dager siden

Verdenshavene har helt sikkert et skrikende behov for en skyskraper..
3△

▽ • Svar • Del ›

DAn • for 6 dager siden

Ja..
Er det noe jeg gir bæng i så er det dette..
Og det er fordi at det antagelig blir du - ja! Akkurat du ja - som på et eller annet vis skal være
med å betale dette.
2△

▽ • Svar • Del ›

Runeking Thor • for 6 dager siden

Nina Jensen
Du har søstera. Velferd-profitør
Og Nina.
Miljø-profitør.
1△

▽ • Svar • Del ›

invernes • for 7 dager siden

Regner med at det ble mange bløtkaker på Erna den dagen, hun fikk sikkert tid til å besøke Åse
Kleveland i flytårnet og.
1△

▽ • Svar • Del ›

Andre • for 6 dager siden

Er det ingen som kan sette en stopper for den superegoisten?! - som er villig til å skritte over
hva som helst for å bli enda rikere.
Det skulle finnes nok av ressurssterke folk som vil bli truffet av skyggen fra dette monstertårnet
dersom det blir bygget.
Man bygger ikke skjyskrapere så langt mot nord nettopp på grunn av den lavtstående solen og
en enorme slagskyggen slike bygninger derfor vil gi.

△ ▽ • Svar • Del ›
Mjolne • for 6 dager siden

Klart at Røkke må ha et mausoleum for seg selv akkurat som faraoene i gamle Egypt.
Enorm hytte i vulgær stil og gigantisk cabincruiser er selvfølgelig ikke nok.
Men bare 200 meter høyt er vel ikke nok, til sammenligning er Trump Tower 202 meter, dagens
høyeste bygg er på 828 meter, og et bygg på 1007 meter er under bygging.

△ ▽ • Svar • Del ›
Sverre Høegh Krohn • for 7 dager siden

Synes egentlig det var litt kult, jeg. Kanskje han skulle få lov til å bygge det? Så viser vi
nordmenn at vi er ferdige med janteloven? Det er jo litt tøft.

△ ▽ • Svar • Del ›
Bård Mannseth > Sverre Høegh Krohn • for 7 dager siden

Det kommer til å ta solen og ødelegge utsikten for halve Bærum og hele Oslo vest. Skal
en mann få ødelegg for så mange?

△ ▽ • Svar • Del ›
GauderVelde > Bård Mannseth • for 7 dager siden

Det tviler jeg på gitt, i verste fall blir det et gigantisk solur.

△ ▽ • Svar • Del ›
DovreGubben > Sverre Høegh Krohn • for 7 dager siden

Når Donald har Towers - så hvorfor ikke I?

△ ▽ • Svar • Del ›
Runeking Thor • for 7 dager siden

Slutt på Jappe tiden.
Japiter kube , byttes til Mars ?

⛺

△ ▽ • Svar • Del ›
Runeking Thor > Runeking Thor • for 6 dager siden

https://www.johndcook.com/b...
Sola 111-666
https://www.thoughtco.com/p...

△ ▽ • Svar • Del ›
Runeking Thor > Runeking Thor • for 6 dager siden

Nei..
Jeg telte feil
4^3 .. 64
Det Jappe-kuben. (Sluttet å selge den. Finner ikke noe bilde. Var det kanskje Yap den
het)
Yapiter. Ya Peter.. 4x4

△ ▽ • Svar • Del ›
Runeking Thor • for 7 dager siden

Mars-blokk ?
Eller Jap..he he

△ ▽ • Svar • Del ›

OGSÅ PÅ RESETT

SVT-journalist dømt for menneskesmugling
i Høyesterett – får beholde jobben
9 kommentarer • for 2 timer siden

Terrordømt iraker blir varig utvist fra Norge
26 kommentarer • for 8 timer siden

Larsen — «Bujak dro først til Nord-Irak etter

utvisningen fra Norge, men bor i dag i Istanbul i
Tyrkia, ifølge dommen.»Om dette ankes til …

Ole J — SVT burde blitt dømt også siden det

var de som gav dem smugleroppdraget.

Bistandsadvokat kritisk til pressens omtale
av video

NRK valgte å sladde ansiktene til
islamistene som halshugget norsk kvinne

37 kommentarer • for 8 timer siden

82 kommentarer • for 8 timer siden

✉

Hoffnarren — Nei, det forsterker IKKE

Guran — NRKs sladding her er tegn på feige,

terroristenes makt. Tvert i mot vil det forsterke
folks bevissthet om hva disse fanatiske …

anti-demokratiske, livredde-for-å-anses-somrasistiske, drittsekk-orienterte, …
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