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KDP 3 Fornebu
Utkast til byplangrep



Byplangrep

• Overordnede målsettinger
• Definerte senterdannelse ved t-banestasjonen 
• Fra «ett land» til 3 områdetyper
• Variert bebyggelse – mellom områder og innen felt
• Grøntstruktur i flere nivå 
• Trafikk, mobilitet 



• Utvikle Fornebu til et levende og attraktivt byområde, 
med et mangfold av boliger, tjenester, næringsliv, 
rekreasjons- og kulturtilbud

• Tilrettelegge for økt utnytting og bymessig utvikling av 
Fornebu langs fremtidig metrotrasé

• Bevare dagens parker og sjøfront og styrke disse som 
målpunkt, møteplasser og aktivitetsarenaer. Bygge flere 
grønne forbindelser ,

• Styrke områdeidentiteter – bygge videre på 
kulturminner og  eksisterende stedskvaliteter

Overordnete målsettinger for KDP 3



• En bærekraftig og klimaklok utvikling 
med høye miljøambisjoner

• Fornebu skal ha et fremtidsrettet 
næringsliv og kompetansemiljø, og være 
et testområde for klimasmarte og 
innovative løsninger. 

• Tilrettelegge for god etappevis 
utbygging og evt. midlertidig bruk av 
arealer som bidrar til et godt byliv på 
Fornebu underveis i utviklingsprosessen



• Variert utnyttelse : høy utnyttelse ved T-banestasjonene – lavere inn mot parken

• Fra vei til gate, finmasket nett av gangveier og forbindelser. 
• Redusere Snarøyveien som barriere

• Bygge områder sammen ved at gate, park og byromsstruktur oppleves som et 
spennende byromnettverk . 

• Bruk av kvartalsstruktur, arealeffektive løsninger

• Funksjonsblanding og sambruk; bolig, næring, offentlige funksjoner

• Variasjon av bebyggelsestyper, arkitektur, fasader , materialvalg

• Bygningene i senterområder skal forholde seg til gater og byrom med 
tilrettelegging for arealbruk og funksjoner på gateplan som skaper byliv 
(åpne / aktive 1.etasjer)

• Fokus på lokalklima; eks. solforhold i byrom, vind 

Bymessig utforming og tilrettelegging for byliv



Utsnitt illustrasjon av «masterplanen «



De 3 nye T-banestasjoner gir opphav 
til 3 senterdannelser på Fornebu

Fornebu S

Tårnet

Fornebuporten

Fra ett sentrum til tre 
områdesentra



Fornebuporten :
- «porten til Fornebu»
- Tyngdepunkt for næring 
- Lokalsenter i nord-øst 

Tårnet 
-Kultursentrum 
- Fokus på undervisning, kunst , mulig bibliotek,

men også med boliger, næring og handel 
- Porten til Nansenparken

Fornebu «sør» 
- Fornebu S fortsatt områdesenter for handel
- Høy andel næring/kontor
- Stor andel  boliger –» nærhetsbyen «
- Porten til Storøyodden og sjøfronten ved Sjøflyhavna



Fra «ett land» til 3 
områdekarakterer!
Grad av nærhet til T-banen er med på å 
definere 3 områdekarakterer

NB: foreløpig navnsetting



Rolfbukta  
(Obos)





Obos Øksenøya F3Obos Storøya



%-bruksareal (%-BRA) 
%-BRA fastsetter øvre grense for det 
bruksarealet (gulvareal) som kan 
oppføres på tomten i forhold til 
tomtearealet.
%-BRA 100 = bygge hele tomten med 
1.et, evt 50% i 2 etg, 25% i 4 etg.

MUA = Minste uteoppholdsareal 
Måles i kvm pr 100 kvm boligflate

Variasjon av høyder og utnyttelsesgrader 



Eksempler på utnytting 





Kilde: Arkitema



Variasjon i volum - prinsipper:

Prinsipp 1: 
Sammenhengende støyskjermede bebyggelse

Prinsipp 2: 
Variasjon i byggehøyder
(i hovedsak 5-8 etasjer)

Prinsipp 3: 
Variasjon i fasader minst hver 25-30m
(materialitet, innganger, brudd i fasadeliv etc.)



Eksempler på kvartaler 

Årvollskogen. Oslo

Hagebyen, Obos Fornebu 



t.v Rusegropa
t.h Hundsund



Vestre 
Hamnen, 
Malmø 

Hegretunet, Storøya / 
Hagebyen 

Variasjoner







Årvollskogen. Oslo

Nansenparken 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjziN-3uq_WAhUlDJoKHXp6BcAQjRwIBw&url=https://www.akershus.com/en/asker-baerum/asker-and-barum-for-you/The-Sunday-trip/?TLp%3D672376%26Fornebulandet&psig=AFQjCNHf6RshSHLIs9VS4VzZQ5hnlMSgSA&ust=1505848898406398




Snarøyveien som barriere 

Snarøyveien: arealkrevende anlegg med planskilte løsninger for 
ulike trafikantgrupper

Overordnet veistruktur på Fornebu



Mobilitet og Trafikk



Grønn mobilitet – gange og sykkel 



Eksempler 
Koksa 













Ideutvikling Fornebu Felt 9,6 



Foreløpige illustrasjoner Obos felt  9.6 



Eksempel : Obos felt  9.6 

Illustrasjoner mulig utbygging OBOS felt 9.6 –Fornebuparken  



Foreløpige illustrasjoner Obos felt  9.6 



Forslag Obos Fornebu – utbygging 
F1 og F2 ved Norske Skog 

EKSEMPEL område 3 



Utsnitt illustrasjon av «masterplanen «



Planprosessen
Vedtak i 

kommunestyret 
om revisjon av 

KDP2

Planprogram
1.gangs 

behandling av 
planforslaget

2.gangs 
behandling av 
planforslaget

• Vedtatt 26/11-16 Januar 2017 -sak til 
formannskapet  om 
høring inkl samfunnsdel

Påske 2017 (?) 
-sak til formannskap/ k-
styre  om vedtak av plan
-sak om avtaler om sosial 
infrastruktur 
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