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Fornebu lufthavn: 1939 - 1998 



Siste avgang: 

Klokka 20.25, den 7.oktober 1998 takset SAS-
maskinen Hake Viking ut på rullebanen og gjorde 

historiens siste ordinære take-off fra Fornebu.



Områdeutvikling

Fornebu -1998



Det gamle flyplassområdet på Fornebu omfattet om lag 3 500 dekar, hvorav 
statens eierandel utgjorde 2 000 dekar, og Oslo kommune eide det resterende på 
grunnlag av en tilbakefallsrett. Kilde: Statbygg 



2011



Fornebu i dag 
Ca. 2.100 

boliger

7.500 
innbyggere

22.000
arbeidsplasser



Boligbygging skyter nå fart 

Hagebyen . SPOR arkitekter /Veidekke fotograf Jiri Havran 

Hundsund Tun 6 er tegnet av Arcasa Arkitekter AS og bygget 
av Entreprenør Wegger & Kvalsvik

Lund & Hagem Arkitekter AS



Næringsetablering



KDP 1& KDP 2 



Kommune-
delplan 1

1996

(KDP-1)



Fornebu ca 2030- Vinnerutkast Helin & Siitonen 



Masterplanen til Helin & Siitonen

• Byggeområder 2000 daa

• Grøntområder 1300 daa





Nasjonale føringer og rammer 



«Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging»  (2014)

Mål: 
«..Utbyggingsmønster bør fremme utvikling av 
kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer..»

Retningslinjer: 
«..I by- og tettstedsområder og rundt 
kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på 
høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon.  I 
områder med stort utbyggingspress bør det legges til 
rette for arealutnyttelse utover det som er typisk..»



Regional plan for areal og transport

Prioriterte vekstområder i Bærum
- Regional by (Sandvika)

- Prioritert lokal by (Fornebu)
- Regionalt område for arbeidsplasskrevende 

virksomheter (Sandvika, Fornebu, Lysaker)
- Bybåndet (del av byggesonen med god 

kollektivdekning)

- Mål: 
90% av veksten skal til prioriterte vekstområder



40%

30%

10%



Viktige premisser for Fornebu (I)

Klima og miljø



Det grønne fotavtrykket ligger fast 



2027
Fornebu 

etablert som 
nullutslippsområde



Fornebu 2027
Etablert nullutslippsområde

Kommunedelplan 3
Knutepunktstrategi
Oksenøya senter 
Futurebuilt-samarbeid
Selvkjørende busser
Fornebubanen
Fjernvarme
Zen
Piloter 

- Living Lab – Kombinert mobilitet for 
familier

- Bysykkel 

- Bærum Ressursbank –ombruk av 
anleggsmasser og byggematerialer 
gjennom offentlig/privat samarbeid

- Klimaklok Dashboard – visualisere 
klimaadferd 

- Utslippsfri varetransport 
Utslippsfrie arbeidsreiser 



SmartTransport Fornebu
Hva jobber vi med i dag:
• Bysykkelordning på Fornebu – åpnet 15. juni 2016

• Etablere kampanje for å øke bruken av 

bilpoolordningene på Fornebu (Technopolis og 

Hertz Bilpool + MoveAbout)

• Pilot på selvkjørende buss på Fornebu

• Koordinere samkjøring (samarbeid mellom Oslo, 

Asker og ITS Norge)

Hva er interessant å se videre på:
- Tilpasset ruteinformasjon gjennom beacons eller 

mobilaktivitet på f.eks Lysaker (buss, tog, bysykkel

etc).

- Personlig reiseinformasjon med varsel om 

påminnelse om å rekke bussen/toget, varsel om 

forsinkelser på ditt vanlige reisemønster.

- Transport on demand – bestille kollektivreiser 

tilpasset ditt behov.

- Reklamefinansiere bysykkel gjennom 

beacons/mobil.



Miljø/klima
Behov for utredninger/registreringer

• Hvilke konkrete tiltak som må gjøres for 
at videre utvikling av Fornebu bidrar til å 
redusere klimagassutslipp.

• Evaluere parkeringsnormer og hvilke 
konsekvenser eventuelt reviderte normer vil gi.

• Revidering av miljøoppfølgingsprogram, 
bomiljøveileder og estetiske retningslinjer

Budstikka

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxm_O3ppHPAhWpQJoKHWAxCCoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.budstikka.no%2Fsykkel%2Fsykkelvei%2Flysaker%2Ftrobbel-for-bysyklene%2Fs%2F5-55-328508&psig=AFQjCNELSjVmr2nUgrd-6nTTfdtzphRl2A&ust=1474026412134711


Viktige premisser for Fornebu (II)

Samferdsel

Fornebubanen og Vestre lenke fra E-18 
må være sikret 

finansiering og gjennomføring



Fornebubanen - traseevalg



Fornebubane – finansiering 
• Kostnad ca 13 mrd
• 50% stat – bymiljøavtale
• 1, 4 mrd Oslopakke 3 
• Grunneierbidrag ca 3 mrd
• Akershus fylkeskommune innleder 

forhandlinger om bidrag til bane 
ca 2 mrd. 

• Betinget avtale knyttet til bidrag i 
forhold til merutnyttelse utover KDP 2



Viktige premisser for Fornebu (III)
Sosial infrastruktur & kommunaløkonomisk bærekraft 



Skoler og barnehager:
• 8 stk barnehager (ca.1400 plasser)
• 2 nye barneskoler 
• Ny ungdomsskole (ca. 10-parallell..)
• Ny Videregående skole (ca. 10-parallell..)

Andre sosiale funksjoner:
• Omsorgsboliger – yngre
• Sykehjem bo og behandling
• Helsestasjon/ familiesenter for hele Snarøya og 

Fornebu
• Egen helsestasjon for ungdom
• Omsorgsboliger
• Velferdsboliger rus/psykisk
• Seniorsenter

Offentlige funksjoner
– skal integreres i bymessige områder og bidra til  å skape byliv, må brukes bevisst!

Kulturfunksjoner:
• Bibliotek
• Ungdomshus
• Kirke
• Kulturhus
• Kulturscene
• Kulturgate
• Kunsthall
• Museum
• Steder for ungdomsaktiviteter
• Nærmiljø kontor/sentral

Aktivitetsanlegg:
• Idrett
• Strøkslekeplasser
• Flere flerbrukshaller



Fremskyndingsbidrag 
Avtale fra 2003: 
Grunneiere bidrar til sosial 
infrastruktur.

Investeringskostnader fase 1: (beregnet)
Samlet 1.536 mrd
Fremskyndingsbidrag    0.596 mrd

(tilsvarer ca. 40 %)

KMD har godkjent en forlengelse 
av avtaleverket for fase 2 og 3

Beregnet nye kostnader: 4.9 mrd 



Vi er i god dialog med OBOS 

• Forhandle frem avtale for merutnyttelsen.
• Beregnet kostnadene ved sosial infrastruktur.
• Legge fremforhandlet avtale til grunn for å 

søke KMD om at de andre grunneierne kan 
omfattes av ordningen.

• Vil gi Bærum kommune viktige inntekter 



Viktige premisser for Fornebu (IV)
FORNEBU: DEN GODE BYHVERDAGEN 

DET HANDLER OM :
• Plasser folk møtes
• Kortreiste avstander  
• Kulturopplevelser
• Kaffe &  «wienerbrød»
• Ut å spise når du vil 
• Butikker for alle 
• Aktiv på egen hånd 
• Blågrønn hverdag 
• Trim og trening 
• Foreninger for de fleste 

Hvordan utvikle et levende fellesskap?



Høy kvalitet på uteareal



Innbyggersamarbeid

 Tilbud til barn og unge
Kultur
Ryddig og trygt
 Samarbeid med Fornebulandet vel
Nærmiljøsatsing 
 Frivillig – kommune



BRUKBARHET

NÆRHET

SAMMENKOBLING

KVALITET

BYNATUR 

På sporet av politikk for attraktive bysamfunn



Hente erfaringer & utvikle egne ideer
Inntrykk fra studieturen i København og Malmø  

• Vellykkede og mindre vellykkede bystrukturer.
• Variasjon er avgjørende – også i kvartalsstruktur.
• Areal må nyttes bevisst – invitere til bruk.
• Oversikt og helhet avgjørende 
• Kommunen må være en aktiv partner 
• Lage gode prosesser med utbyggere om 

utforming av boliger mv – være mer i forkant.  



05.06.13: FSK: Det videre arbeid med utviklingen av Fornebuområdet 
09.04.14: FSK: Fornebu – rammer for videre utbygging 
21.05.15: FSK: Fornebu – status for prosess Fornebubane og analyse av 

kommunaløkonomiske utfordringer 
17.06.15: KST: Fornebu-Lysaker – Områderegulering  -Metrotrase –

2.gangsbehandling 
22.02.16: FSK: Fornebu – rammer for videre utvikling 
21.04.16: KST: Fornebu – status for utvikling av Fornebusamfunnet 
01.11.16: FSK: Fastsetting av planprogram

Andre:
Innspill fra OBOS og andre utbyggere.
Planrådsgruppe mars 2015 
Mulighetsstudier av 8.1 -8.3 

Veien til KDP 3



Fornebu – rammer for videre utbygging
Sak i formannskapet 9/4-2014:
• Igangsette en planfaglig vurdering av økt utbygging .

• Nedsettes en planrådsgruppe for vurdering av utbyggingsalternativer og 
komme med råd for videre utbygging.

• Få opp mulighetsstudier for å vise urban og arealeffektiv utvikling av områder 
knyttet til kommende metrostasjoner.

• Analyser de økonomiske utfordringer knyttet både til fase 2 og evt økt utbygging. 
Kan dagens avtaleverk videreføres?

• Bidra til realisering av Fornebubanen – vurdere grunnlag for grunneierbidrag. 
Sikre fremdrift i regulering av banen.



KDP 3 Fornebu – rammer
Planprogram for revisjonen av KDP 2/KDP 3 – vedtatt 29.11.16

Bærum kommunestyre behandler 27/4-16 sak : «Fornebu –rammer for 
videre utvikling» :

• Revisjon av KDP 2 fra 1999

• Økt utnytting : fra 6300 boliger til mellom 9- 11 000 boliger.

• Beholde grøntstrukturen som i dag.

• Legge opp til en mer klar kvartalsstruktur.

• Klar forutsetning om T-bane og ny vegtilknytning til E18.

• Fortsette avtaleverket – utbyggingsavtaler 




	Lysbildenummer 1
	Fornebu lufthavn: 1939 - 1998 
	Siste avgang: 
	Fornebu -1998
	Lysbildenummer 5
	2011
	Fornebu i dag 
	Boligbygging skyter nå fart 
	Næringsetablering
	KDP 1& KDP 2 
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14
	Lysbildenummer 15
	����«Statlige planretningslinjer for samordnet �bolig-, areal- og transportplanlegging»  (2014)��
	Lysbildenummer 17
	Lysbildenummer 18
	Viktige premisser for Fornebu (I)�Klima og miljø
	�Det grønne fotavtrykket ligger fast �
	Lysbildenummer 21
	Fornebu 2027
	SmartTransport Fornebu
	Miljø/klima�
	Lysbildenummer 25
	Lysbildenummer 26
	Fornebubane – finansiering 
	Viktige premisser for Fornebu (III)�Sosial infrastruktur & kommunaløkonomisk bærekraft 
	Lysbildenummer 29
	Fremskyndingsbidrag 
	Vi er i god dialog med OBOS 
	Viktige premisser for Fornebu (IV)�FORNEBU: DEN GODE BYHVERDAGEN 
	Lysbildenummer 33
	Innbyggersamarbeid
	 På sporet av politikk for attraktive bysamfunn
	Hente erfaringer & utvikle egne ideer�Inntrykk fra studieturen i København og Malmø  
	Veien til KDP 3
	Fornebu – rammer for videre utbygging�
	� KDP 3 Fornebu – rammer�   Planprogram for revisjonen av KDP 2/KDP 3 – vedtatt 29.11.16�
	Lysbildenummer 40

