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 •

Høyreekstrem??? • for 4 måneder siden

Røkke bygger ikke en skyskraper på 60 etasjer til tre milliarder kroner kun som en gavepakke
til et forskerteam. Han bygger denne skyskraperen fordi det er god butikk å bygge stort når
man først er i gang - og har råd til å utnytte prosjektets potensiale fult ut. Dvs, at desto høyere
han bygger desto lavere blir kvadratmeterprisen.

Røkke er en smart forretningsmann og alt han gjør må ses innenfor den rammen. Det er
forsåvidt helt greit, men det blir feil å tro at dette prosjektet blir betalt av en milliardær som
ikke vet hva han skal investere pengene sine i.

Sakens vinkling gir byggsøker mye godwill, men naboene til skyskraperen er ikke like
begeistret. Generelt betraktet mener jeg de allerede eksisterende grunneiere og
hjemmelshavere bør få større gjennomslag for sine eventuelle innsigelser mot nye
byggeprosjekter. Nybygg må ligge på et nivå som naboene kan forvente seg. I så måte er
omtalte skyskraper himmellangt fra det nivået.
18△ ▽
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 •

Sidhatt • for 4 måneder siden

Røkke blåser i miljøet. Han ville bare eie verdens lengste yacht, han bruker dette forskningsskipet
som privat yacht deler av året. Han eier Norges største hytte som vil bli fredet for ettertiden om
endel år, og "bruker" et miljøengasjement for å få gjennom denne skyskraperen, enda et
monument over seg selv.
16△ ▽

 •

Sverre Høegh Krohn  • for 4 måneder siden> Sidhatt

Helt riktig. Det er en kjempefallos. Over seg selv. Røkke er seg selv lik. Vulgær og nyrik.
3△ ▽

 •

Rakne T. Helt • for 4 måneder siden

Partiboka er i orden, søknaden sendt. Etter byggesaken i Asker, - hvor mange tror han får Nei?
11△ ▽

 •

Spaceman_Spiff  • for 4 måneder siden> Rakne T. Helt

Ingen, men for min del måtte jeg ha full reguleringsplan med risiko og sårbarhetsanalyse
for å bygge ETT fordømt hus. Kostet meg ca 150.000 ekstra, likevel fikk jeg ikke bygge
huset slik jeg egentlig ville. Dette koster nok Røkke mer, naturlig nok, men i forhold til den
totale premiepotten er det ingenting. Dette sklir rett igjennom. Rørlegger Raymond har nok
fått noen signaler innad i regjeringen.
2△ ▽

 •

Rakne T. Helt  • for 4 måneder siden> Spaceman_Spiff

Du er ikke en utbygger. Utbyggere får det som de vil. Privatpersoner utøves det
makt ovenfor. De som jobber i kommunenes administrasjon må få utløp for makten
sin de også. Den bruker de ovenfor mannen i gata. Utbyggere med advokater i
ryggen som skal tjene penger tør de ikke røre.

Til t_riina under så kan man jo se at Asker kommune la seg på rygg når Røkke
skulle bygge der. Røkke er Røkke og en maktperson signet av Gro Harlem
Brundtland. FrP sentralt sa i Asker saken at de ikke var interesserte i lokale saker.
(Det er de i andre sammenheng. Slik unngikk de Røkke.)

Norge fungerer som en korrupt politistat, la det ikke være noen tvil om det. Alle som
kommer i kontakt med kommune eller fylkesadministrasjon vil oppdage det. Norge
er gjennom korrupt, man betaler ikke med penger, det behøver ikke eliten, de en
egen kjørefil rett til matfatet. Det er en årsak til at kommunehus betegnes som
smørehaller!
3△ ▽

 •

t_riina  • for 4 måneder siden> Spaceman_Spiff

Ikke sikkert dette går greit, Fornebu ligger jo i Bærum. 
Tror ikke dette er akkurat Raymond's område

△ ▽

 •

Høyreekstrem??? • for 4 måneder siden
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Røkke bygger ikke en skyskraper på 60 etasjer til tre milliarder kroner kun som en gavepakke
til et forskerteam. Han bygger denne skyskraperen fordi det er god butikk å bygge stort når
man først er i gang - og har råd til å utnytte prosjektets potensiale fult ut. Dvs, at desto høyere
han bygger desto lavere blir kvadratmeterprisen.

Røkke er en smart forretningsmann og alt han gjør må ses innenfor den rammen. Det er
forsåvidt helt greit, men det blir feil å tro at dette prosjektet blir betalt av en milliardær som
ikke vet hva han skal investere pengene sine i.

Sakens vinkling gir byggsøker mye godwill, men naboene til skyskraperen er ikke like
begeistret. Generelt betraktet mener jeg de allerede eksisterende grunneiere og
hjemmelshavere bør få større gjennomslag for sine eventuelle innsigelser mot nye
byggeprosjekter. Nybygg må ligge på et nivå som naboene kan forvente seg. I så måte er
omtalte skyskraper himmellangt fra det nivået.
18△ ▽

 •

t_riina  • for 4 måneder siden> Høyreekstrem???

Og høy utleie til offentlige "forskere" gir jo også bra og sikker avkastning. 
Alt teller i "bissnissens" verden
5△ ▽

 •

oudeis  • for 4 måneder siden> Høyreekstrem???

Når man trenger goodwill for å få byggesøknaden godkjent kan et forskningsenter være
det som skal til, når bygget står ferdig blir nok forskningsentret plassert ved et hav hvor
kvadratmeterprisen tross alt er lavere enn i en skyskraper i sentrale strøk selv om nettopp
kvadratmeterprisen er motivasjonen for å bygge en skyskraper
4△ ▽

 •

Nasjonalstaten • for 4 måneder siden

Røkke ønsker å bygge et varig minnesmerke over seg selv. Selv om det er en liten tynn skyskraper,
så rager det såpass at folk vil se det på mils avstand. men det er noe stusselig over det også. Den er
jo så tynn.
7△ ▽

 •

DovreGubben  • for 4 måneder siden> Nasjonalstaten

Kanskje den vil få mange klengenavn, etterhvert - bygget blir det jo selvsagt..!

"Røkk-I-Staven" & "Røkke-Blå'n" & "Røkke'sin" - m.fl. ..?

△ ▽

 •

Sverre Høegh Krohn  • for 4 måneder siden> DovreGubben

Røkkes blyantp**k?
1△ ▽

 •

amobe • for 4 måneder siden

Bare man knytter noe grønt til sin virksomhet går alt glatt igjennom god politikere.  
Gigantomani er jo dessuten tidens trend, det være seg uhemmet innvandring og bunnløse
budsjetter.

Alle land som nå kappes om å sende ut sine havforskningsfartøyer må vel på sikt føre til mer skade
enn gagn?
6△ ▽

 •

Per Ardua • for 4 måneder siden

Beboerne på Lagåsen protesterer imidlertid mot tårnet på Fallåsen.
6△ ▽

 •

Hege Pedersen • for 4 måneder siden

Terrormål. Ville aldri ha jobbet der.
5△ ▽

 •

Gudrun Gremnes  • for 4 måneder siden> Hege Pedersen

Vi har jo ingen terrorister bare berikelser her i Norge i flg Grande, Støre, Lysbakken og
sosialistene.
2△ ▽

 •

Korte tanker • for 4 måneder siden

Jeg tenker at siden dette prosjektets form først og fremst dreier seg om å etablere et varig synlig
ettermæle for Sir Røkke så hadde det kanskje passet bedre med et par kulerunde bygg som
omkranser et digert stakeformet bygg i midten. 
;-)
4△ ▽

 •

DovreGubben  • for 4 måneder siden> Korte tanker

hehe: "Røkkestaken"
2△ ▽

 •

Astraios • for 4 måneder siden

De samme som elsker å fly til NY i week-enden og skryte av det på jobben på mandag elsker
skyskrapere - så lenge de befinner seg i NY.

Men når noen snakker om ny skyskraper i Oslo - begynner de å skrike.
4△ ▽

 •

Eirin Munkebye • for 4 måneder siden

Mens vi venter på Godot: 
Et Babels tårn?  
Ifølge det opprinnelige Babels tårn, etter et sagn fra Første Mosebok, ville menneskene som bygde
det, akkurat som nå, opp i himmelen.  
Ikke 'til' altså - men 'i'... 
Den gangen grep Gud inn og gav menneskene forskjellig språk (tidligere hadde de hatt ett og
sammen språk) for å forvirre dem... 
I dag kommer det ingen Gud og griper inn - istedet sørges det for, at alle folk skal ha ett og samme
språk - arabisk...ikke for å forvirre, da forvirringen allerede er total...
4△ ▽

 •

Tore • for 4 måneder siden

Fantastisk. Mye bedre enn alle de like brunostene på 6-10 etasjer som bygges i hele Oslo!!!
3△ ▽

 •

Chris • for 4 måneder siden

Stilig med en høy bygning...BRA.
3△ ▽

 •

Fullt Navn  • for 4 måneder siden> Chris

ooh ..det här har jag saknat länge! jag har aldrig helt förstått varför inte byggnader är högre
än de är!
1△ ▽

 •

revkrok  • for 4 måneder siden> Chris

I tillegg --> når det bygges høyt så blir det mindre natur som raseres (*) i Oslo og omegn
enn når det bygges lavt.

Befolkningsøkning medfører jo mer utbygging, "goes without saying" :-). Da velger jeg at
det skal bygges i høyden i allerede utbygde strøk, fremfor at bygg og infrastruktur skal tyte
ut i alle kanter og underlegge seg stadig større arealer.

(*) les "utvikles", som eiendomsbaroner og politikere ynder å kalle det når nye områder
med natur raseres og erstattes med asfalt og bygg

△ ▽

 •

oudeis • for 4 måneder siden

Kjell Inge R må gjerne få bygge en skyskraper til en haug forskere for min del men stusser litt over
plasseringen, jeg assosierer ikke indre Oslofjord med noe hav akkurat, burde ikke et slikt bygg
ligge ved et hav? Eller, er dette forskere som må være i gangavstand fra en cappuccino kanskje?
Urbane havforskere?
3△ ▽

 •

Harry Jensen • for 4 måneder siden

Røkke er en nordmann som vil ha de største tingene i Norge; størst hytte, størst cabincruiser, nå
også høyeste hus.  
Synd han ikke har lederegenskaper og evner utover det for vi kunne trengt vår egen Donald
Trump. 
Sist vi hadde en norsk leder å skryte av var vel i 1066 da Harald Hardråde dro for å erobre UK.
2△ ▽

 •

DovreGubben  • for 4 måneder siden> Harry Jensen

Trump Tower'S (finnes) + "RøkkeTower" (kommer)

POTUS DJT = Unik! 
H. H's etterfølger: Savnes!
1△ ▽

 •

Gudrun Gremnes • for 4 måneder siden

Dette kan bli et meget bra flyktningemottak eller en moske' kanskje.........
2△ ▽

 •

Antabus  • for 4 måneder siden> Gudrun Gremnes

Den pågående befolkningsutskiftingen indikerer at det blir moske ..
1△ ▽

 •

Ann O Nym • for 4 måneder siden

Er det ikke nok med Røkke-løkka?
2△ ▽

 •

Blurb1000 • for 4 måneder siden

Dette unner jeg ham. Etter så mye pes. Skulle bare mangle. Vi trenger slike oppoverstikkende
symboler som de lager i Dubai og Doha.  
Jeg tror faktisk det også er godt for integreringen. Da kan vi endelig slå oss på brøstet å si:  
Se, også vi kan, ikke bare muslimer og arabere. 
Gi den nødvendige godkjennelsen og sett fingern i jorda.
2△ ▽

 •

Basse Boerson • for 4 måneder siden

Lyseslukker

△ ▽

 •

Tom • for 4 måneder siden

Er dette urimelig høyt? Eller er det byggene rundt som er urimelig lave?

△ ▽

 •

NoMiNo • for 4 måneder siden

Her er det bare å reise høye motkrav. Minst 450 meter høyt, med romslige publikumsoner..

△ ▽
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Modell/bilde: Wingård Arkitekter

Røkke-tårnet på Fornebu, kalt «Det store blå», seiler nå rundt i medienes

digitale hav som et drømmeskip med himmelstrebende ambisjoner. Aldri

har det vært bygget et så høyt tårn-hus i Norge, en skyskraper på 200

meter og 60 etasjer, som får arkitekturen i Bjørvika til å bli smålåten. Ja,

Røkkes prosjekt er ambisiøst, ikke bare i høyden, men også i innhold.

Skyskraperen skal være et internasjonalt senter for havforskning og

hovedkvarteret for Rev Ocean, som er Kjell Inge Røkkes nye

havforskningsselskap. Daglig leder for selskapet Rev Ocean er

marinbiologen Nina Jensen, som både har bred administrativ kompetanse

og solid forskningserfaring, særlig i de polare havområder. Selskapet har

også planlagt et forskningsskip, «Rev», som skal studere helsetilstanden til

selve havet og dets mange �skearter, pluss mye mer. De ansatte i selskapet

sitter derfor ikke bare i en skyskraper på landjorda, men må i perioder ut

på det blå hav. Blå himmel og blått hav synes her å henge sammen.

Utsikten fra høyhuset vil sikkert være formidabel og i godvær kan man

kanskje også få øye på alle de syv hav.

Det slår meg i de mange aktuelle kommentarene at selvsagt må Røkke få

bygge en skyskraper på Fornebu. Her vil han skape et meget

samfunnsnyttig prosjekt, og �nansiere det med egne midler. Kostnadene er

på over 3 milliarder kroner, en gavepakke til både Norge og verden. Da bør

han få bygge som han vil, en så stor og uegennyttig mann bør selvsagt også

få bygge høyt. At Røkke vil skape et internasjonalt havforskningssenter på

Fornebu er naturligvis storartet. Det er udelt positivt.

På den annen side ser jeg ikke noen nødvendig sammenheng mellom dette

havforskningssenteret og en urimelig høy skyskraper. Et slik senter trenger

først og fremst lokaler for de mange ulike funksjoner, og de trenger ikke å

stables i høyden, men heller organiserer horisontalt i en akseptabel

etasjeinndeling. Den eventuelle forskningen trives trolig også bedre i de

lavere lu�lag. Man jobber jo ikke der for å nyte utsikten, men å utvide

innsikten. Nå er det vel heller ikke forskningssenterets hensikt å være

fyrtårn for sjøfarende, så de 200 metere i vertikal retning må snarere

oppfattes symbolsk, som et forskningens fyrtårn �nansiert av en gavmild

milliardær. Om forskningssenteret blir realisert som skyskraper, er det

neppe noen som tenker på innholdet, men på giveren. Det klinger da også

bedre med Røkketårnet, enn forskningsfyret, selv om det he�er noe

komisk streberaktig ved uttrykket.
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