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SAS-maskinen Hake Viking tar av som siste fly kl 
20.25 - 7. oktober 1998



Fornebu ca 1999



3300 da

2100 bolig/næring
500 vernede områder
350 friluftsområde



Vedtatt kl 23.59 den 13. mai 2006:

«Fornebu skal inspirere mennesker til å få frem det beste i seg 
selv og hverandre, og være så full av mangfoldig aktivitet at 
alle kan bidra. På Fornebu skal vi ha mot til å vise at vi bryr 
oss. Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i 
dag og i morgen. Fornebu skal bli et møtested mellom ny 
kunnskap og gammel klokskap, og et godt samfunn fordi 
menneskene her lever, tenker, tror og elsker forskjellig».

Fornebuerklæringen



Et unikt område = Et smart område



Terningkast til Fornebu

Budstikka 1. 
november 2013



Det koster å bygge samfunn
1,5 mrd
0,6 mrd
0,9 mrd



Hva kjennetegner gode bystrøk?
Blandet bruk, næring, bolig og tjenester flyter sammen
Alt relevant i gåavstand/bysykkel
Koblet til god kollektivtransport/integrerte transportløsninger
Mange attraksjoner for ulike mennesker

Vi er på vei 

Balansert samfunnsutvikling – mangfoldig – grønn – urban

Fornebu – stort areal – differensiert blikk
By og land – hånd i hånd
Tro mot arealstrategien: utbygging ved metrostasjonene



Vårt innovative næringsliv















































Fornebu





Inspirasjon fra andre steder











Kunstens og arkitekturens plass i urban byutvikling



Kunst i det offentlige rom rom







«Møtesteder er en 
forutsetning for at 
Fornebu skal bli Forneby, 
og at trivselen ikke skal 
være knyttet til natur og 
parker alene, men til 
kulturopplevelser.»



Kunstnergaten under montering 1. november 2013







Klima og miljø

Fornebu utslippsfri om 10 år



Europas største byplanpris



«Tidligere i mai (2014) 
mottok Bærum Europas 
største byplanpris for sin 
moderne miljøtenkning på 
Fornebu. Blant bidrag fra 
20 land gikk Bærum og 
Fornebu helt til topps.»





Utstillingsvindu  for moderne 
miljøtenkning

Realisere Fornebu som pilot i stor skala

Invitere næringslivet til å bruke Fornebu 
som testarena

Foto: Karl Braanaas, Budstikka

• Samarbeid med Kolonial og Acando

• Foto: Kolonial













Samordnet areal-
og transportstrategi
Fornebu, Lysaker
Sandvika, Hamang, Franzefoss
Høvik, Bekkestua

Grunnleggende grep for vårt 
viktige klima-arbeid



Transport



Ny E18 muliggjør videre utvikling av Fornebu



Fornebubanen –
Reguleringsplan parsell 1 
Bærum





Banen er på plass
Vestre lenke er realisert
Frivillighetens hus er på plass
Når planlagte (grende)sentre er på plass
Vi involverer innbyggerne i samfunnsbyggingen og benytter de fantastiske 
ressursene som bor og virker på Fornebu (Sammen skaper vi fremtiden)
….
….
….

Fantastiske Fornebu blir enda mer 
fantastisk når…



For på Fornebu skal det gode liv 
leves i dag og i morgen

Fornebu skal bli et møtested 
mellom ny kunnskap og gammel 
klokskap, og et godt samfunn 
fordi menneskene her lever, 
tenker, tror og elsker forskjellig.

Fornebuerklæringen. 
Vedtatt kl 23.59 den 12. mai 2006
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