
KDP3 høring 5. mars 2019
Tore Haga, Fornebu

• Antall boenheter

• Utbygningsvolumene

• Utbyggernes økonomiske gevinst og deres bidrag

• «5 minutters»-byen og transport



KDP3 betyr ca 12.000 nye boliger på 
Fornebu-området - IKKE 11.000

Pr  1. januar 2016 var det gitt bruks-, 
ramme- eller igangsettingstillatelse til
ytterligere 842.800 BRA kvm i KDP3 =

Ramme- og igangsettingstillatelse på 
Oksenøya og Storøya i Jan’16-Des’18
I randsonen til Fornebu planområde
Arneberg Hage, Kilenåsen, Rolfsbukta Terrasse 
Kilenkollen og Holtekilen Front

SUM

2.631
8.428

11.069

379

514
11.952



379 boliger er ikke inkludert i Rådmannens 
beregning som gir 11.067 boliger.

+   48
+ 336

=3.010

- 5

- 1

Pr 1.1.19

Vedlegg 1 til OBOS avtalen:
842.800 kvm til bolig formål 
som ved et snitt på 100 kvm 
pr. bolig tilsvarer

8.428 boliger
+  3.010 boliger

=11.438 boliger



Boligene i randsonen bruker Fornebus 
infrastruktur og dette må hensyntas

Arneberg Hage; 214 boliger
Kilenområdet:    178 boliger
Rolfsbukta Terrasse 72 boliger
Holtekilen Front           40 boliger
SUM 514  boliger

Konklusjon: Det blir 
fortsatt 11.000 nye 
boliger hvis man 
reduserer antall kvm fra 
842.800 til 750.0000 kvm 
. 

?



Dette blir «Byens» bygningsvolumer
(295 boliger, 9 blokker, 9 etasjer, 15.750 kvm BRA, 7.619 kvm tomt)

John Strandruds 
vei nr 1-19 har 
«kun» 

207 BRA%.

Kilde: www.seeiendom.no og Bærum kommune
Foto: Tore Haga

http://www.seeiendom.no/


240 BRA% betyr 16% mer bygningsmasse 
enn i John Strandruds vei nr 1-19

• Ca 50 % av arealen i KDP3 blir 
som i John Strandruds vei nr 1-19 
hvis KDP3 vedtas (inkl næringsarealer)

• Mange bygg må bli 10 -11     
etasjer høye 

• Variasjoner i fasader og ulike 
farger gir visuell variasjon       
Men bygnings volumene 
forblir minst like store

240%

240%

240%



7 & 8 etasjer i Nansenparken
Dette var «Byen» for et år 
siden. Nå er det «Parken»

I tillegg må det
• bygges nærmere tomtegrensen 

enn 4 meter

• oppstillingsplass for redningsbil 
må flyttes til fellesareal

• BRA% utelater bl.a  sykkel- og 
barne- og sykkelvognskur

158%

Koksa
131%

8

Kilde: Bærum kommune, Innsyn på sak gnr 41 bnr 895. Fornebu 9.4 av Dyvik Arkitekter m.fl
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Felt 9.4: 12 blokker på 7 & 8 etasjer



41% i «Byen» med 238 - 240 BRA%
46% i «Parken» med 155 - 180 BRA%

Piloten:  98%
185 boliger

Fornebuporten Bolig 1 
207 BRA% 
295 boliger

Kilder: Tomteareal fra www.seeiendom.no, BRA og bolig antall fra Bærum kommune 

Hagebyen 1 & 2: 
112%    344 boliger

Koksa: 131%
194 Boliger

Fornebuporten 
Bolig 2:  168 BRA%
150 boliger

John Strandruds vei 21-25

http://www.seeiendom.no/


KDP3 med ca 11.500 boliger er en 
gedigen formuesoverføring

• Forlaget til KDP3 gir utbyggerne 19-21 milliarder i gevinst 
etter å ha betalt 4,5 milliarder til sosial infrastruktur og 
bane.

• 9.000 boliger gir utbyggerne +/- 10 milliarder i gevinst 
etter å ha betalt 4,5 milliarder til sosial infrastruktur og 
bane. 

• Det er mer enn nok fortjeneste for utbyggerne til å betale 
2 milliard kroner til Fornebubanen selv med 9.000 (evt 
9.450) boliger



De trafikale problemene er 
underkommunisert og undervurdert. 

• Begrepet «5 minutters byen» har kun mening når aktivitet og 
opplevelser inkluderes. Det tar ikke 5 minutter til 
svømmehallen på Rud eller fotballbanen på Stabekk.

• Fornebubanen vil bringe ansatte til og fra jobb på Fornebu 
eller beboere på Fornebu til jobb i Oslo – men IKKE til 
Stabekk, Bekkestua Fossum eller Rud for å dekke behovet for 
annen aktivitet enn handel.

• Forslaget til KDP3 er en plan for øket bilkjøring – ikke redusert.



KDP3 og Utbyggeravtalene fratar kommunen 
reelt sett reguleringsmyndigheten på Fornebu

• Reduseres antall BRA så kan utbyggeravtalen ensidig sies opp 
av OBOS. Kommunen har meget begrenset mulighet til å 
reduser antall BRA kvadratmeter.

• I 2025 vil f.eks Bærum kommune ha brukt ca 3,9 milliarder på 
sosial infrastruktur, mens det utbyggerne kun har forpliktet 
seg til kr 420 millioner.

• Sier utbyggerne opp utbyggeravtalene i 2025 vil Bærum 
kommune sitte igjen med driftsansvar for et stort anlegg og 
1,5 milliarder kroner i gjeld.



Oppsummering
• Antall boenheter i KDP3 er reelt 11.438, og det er ikke  

gjennomførbart med de ønskede kvaliteter på bo områdene

• Underdimmensjonert sosial infrastruktur og nye 200.000 kvm 
kontorbygg vil forsterke de trafikale problemene på Fornebu

• Fornebubanen og E18 er 2 år forsinket. Det er nok tid til å 
gjøre skikkelig arbeid med reell medvirkning. Rådmannen 
innrømmer null medvirkning når det gjelder forslaget på 
842.800 kvm og 240 BRA-%.

• 9000 boliger / 650.000 BRA er mer enn nok – og vil gi 
kommunen reell styringsrett over Fornebu fremover.



Alle utbyggerne på Fornebu vil maksimere sin profitt. 
La det ikke skje på fellesskapets bekostning.

Finansavisen 5. mars 2019
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