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Oppgaven: Fornebu 2027

«Hensikten med målsettingen er å bruke tiden frem mot 2027 til å 

utvikle en definisjon av nullutslippsområder (jfr ZEN) og 

implementere ZEN metodikk så langt som mulig både i 

planleggingen, bygging og tilrettelegging for å gjøre klimakloke valg 

både som enkeltperson og som samfunn». 

«Utvikle Sandvika, Lysaker, Bekkestua og Fornebu som nullutslippsområder og arena for innovative og 

bærekraftige klimaløsninger»

«Prosjekter som gjennomføres bidrar til etablering av Fornebu som et nullutslippsområde».

«Utvikle KPIer for å måle, visualisere og kommunisere gevinstene av klimaarbeidet på Fornebu».



Fornebu 
2027

Stegvis fremdrift Verktøy og systemer for å måle 
og sikre utvikling av  
nullutslippsområdet

Definisjon Fornebu 2027

Implementere 
metodikk i 

planleggingen ++

Utvikle KPIer for å måle

Innhente data, testing og samarbeid om tiltak og løsninger 



Beskrivelse av Fornebu 2027

Fornebu 2027  =     Operasjonalisering av klimastrategien 
+ rammeverk for nullutslippsområder i ZEN



Metodikk iht ZEN: 
klimagasser knyttet til utviklingen og bruken av Fornebu, skal gå 
mot null gjennom områdets levetid*. 

For Fornebu som område betyr det reduksjon i direkte og 
indirekte utslipp.

I tillegg skal området ha et betydelig bidrag gjennom lokal, 
fornybar energiproduksjon og bevaring og styrke naturmiljø og 
biologisk mangfold for karbonopptak og lagring, for at 
utslippene gjennom levetiden kompenseres (Se figur).

Beskrivelse av Fornebu 2027

*Levetiden defineres som 60 år for bygg, 100 for infrastruktur



Beskrivelse av Fornebu 2027

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2030

2040

2050

Etablere Fornebu som et nullutslippsområde

Videreutvikle, forbedre

Tilgjengelig verktøy og oversikt for prioriteringer for 
området som helhet  

Utvikle  og ta i bruk verktøy, metodikk, systemer



Oppfølging av tiltak for nullutslipp - klimastrategien
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Endring over tid

Rolle som pådriver

Tekniske og 
økonomiske 

begrensninger

Regulerings-
bestemmelser

Kommunen som 
tilrettelegger og 
samfunnsutvikler

Utbyggers 
ambisjoner

Ulike avtaler og 
samarbeid



Arealer prioriteres til mennesker og miljø

Mål: Et sted du ønsker å være 

Tilrettelagt for å gå og 
sykle
Fellesskap 
Bevare og styrke biologisk 
mangfold

Foto: Hedvig Andersson 

Islands Brygge. Amager. Kantzoner i København

Almenbolig. Kantzoner i København



Samarbeid for å sikre høye klima og 
miljøkvaliteter

Planer som vedtas må vise til klima- og miljøkvaliteter utover 
minimumskravene
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