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Fornebu før 8.10.1998 



Fornebu - En gave til samordnet ATP ? 

 Over 3000 dekar byggegrunn 7 km fra Oslo sentrum 

 

 Flatt som en pannekake – lett byggbart 

 

 Kloss innpå hovedvegnett – E-18 og Yttre Ring 

 

 Nær en av Norges viktigste jernbanestasjoner – Lysaker 

 

 Offentlig eierskap – Oslo og Staten   



 

Fornebu 2020! 

 

 12 -15000 beboere 

 

 15-20000 arbeidstakere 

 



                VISJONER OG MÅL 

                              Mennesket i sentrum 

 

 I utviklingen av Fornebu skal menneskets ønsker og behov 
settes i sentrum slik at området skaper trivsel for beboere, 
nærmiljøet og andre brukere.  

 Etterbruken av Fornebu skal tilrettelegges for å møte 
befolkningens behov for et godt bomiljø, attraktive og 
opplevelsesrike friluftsområder og et bærekraftig næringsliv. 

 Området skal utvikles i et langsiktig perspektiv slik at hensynet 
til kultur, miljø, arkitektur og kvalitet ivaretas. 

 De naturlige ressursene på Fornebu skal pleies og ikke forringes 
for fremtidige generasjoner. 



                VISJONER OG MÅL 

                                    Et godt nærmiljø   

 

 Gjennom utbygging og vern på Fornebu skal området bli et 
utstillingsvindu for moderne miljøtenking i utforming av ny 
tettstedsbebyggelse 

 Områdets utforming til boliger, næring og rekreasjon skal skje i 
harmoni med landskap, naturgitte omgivelser og eksisterende 
tettstedsutforming i tilstøtende områder. 

 Nærheten til sjøen og muligheter for å bruke vannspeil som 
visuelt og rekreativt element bør prege arealdisponering, 
vegføringer og senterplassering. 

 Området skal gi et aktivt bidrag til utvikling av 
rekreasjonsområder og naturvernområder av lokal, regional og 
nasjonal betydning.    

 Kvalitet og krav til estetikk skal prege utviklingen av området.  



                 VISJONER OG MÅL 

                            Næringsliv og sysselsetting 

 

 Med sine fysiske kvaliteter og sin nærhet til hovedstaden og 
viktige kommunikasjonsmessige knutepunkter skal den 
fremtidige utvikling av Fornebu bidra til styrking av 
næringslivets konkurransekraft overfor utlandet. 

 Området skal muliggjøre samlokalisering av regionale og 
nasjonale institusjoner som gjensidig vil styrke hverandre. 

 Området skal kunne romme et kunnskapsorientert senter for 
høyteknologisk næringsvirksomhet på nasjonalt og 
internasjonalt nivå.  



                VISJONER OG MÅL 

                                        Boligbygging 

 

 Området skal gi et variert boligtilbud som ivaretar interessen til 
ulike befolkningsgrupper og skal bidra til å lette 
utbyggingspresset på friluftsarealer, landbruksområder og 
grønne lunger i eksisterende bebyggelse i Bærum kommune 
forøvrig. 



Kommune-

delplan 1 

 

(KDP-1) 



Overordnede føringer for samferdsel 

 Plan –og samordningsdepartementet (1997):  

     ”Utbygging kan ikke finne sted før bane er etablert”  

 

 Kommunedelplan (1999) :  

     Utbygging kan ikke finne sted før bane er sikret 

  (sikret = godkjent plan/finansiering) 

 

 Parkeringsnorm: Maks 1 p-plass pr. 80 kvm kontorareal  

 

 Besparelser for utbyggere : 1- 1.5 mrd. kr.  

 

 Vegsystem : Dimensjonert etter p-norm og banekapasitet 



 

Illustrasjonsplan arealbruk KDP 2 1999  

 Byggeområder 2000 daa 

 

 Grøntområder 1300 daa 

 



RAMMER 

6000 BOLIGER 
15-20000 ARBEIDSPLASSER 

 
Fase 1:  2500 boliger 

       Fase 2:  3500 + ? boliger 
 

Begrensninger: Trafikken under Teleplanlokket, 
baneløsning, sosial infrastruktur og markedet  

 
 



BANESPØRSMÅLET 

 Regulert trase for automatbane etter fylkestingets valgte løsning 
(2003 og 2005)  Pris : 1.2 mrd.  

 

 Fylkestinget vedtar ny løsning: bybane (2007) 

 

 Ruter utreder (2010) : Metro fremstår som beste løsning men er 
ikke finansiert.   Pris 4-5 mrd. 

 

 Buss er en midlertidig men ingen endelig løsning 

 

 Hvor mye kan bygges ut før bane må være på plass ? 

 

   



Fornebu som eksempel 

Felles grøntområder i boligområder 

 Utbygger bekoster 
opparbeiding 

 
 Allmennheten gis 

rett til ferdsel og 
opphold 

 
 Kommunen drifter 

gang-/sykkelveier 
 
 ”Beboerne” drifter 

arealene forøvrig 



Fornebu som eksempel 

Boligområdene 

 Utbygger bekoster 
opparbeiding av gangveier 
og stier 

 

 Allmenheten gis rett til 
ferdsel 

 

 ”Beboerne” bekoster drift 
og vedlikehold 



Fornebu som eksempel 

Næringstomter 

 Utbygger bekoster opparbeiding 
 
 Allmennheten gis rett til ferdsel 

og opphold 
 
 Allmennheten gis rett til parkering 
 
 Næringsvirksomheten drifter 



Hvorfor tar det så lang tid ? 

 Pressens forventninger og utålmodighet                 (hele tiden) 

 

 Planprosess med mange kryssende interesser        (1995-99) 

 

 Opprydding (asfalt, betong,forurenset jord)           (1999-2009) 

 

 Forhandlinger – hvem har ansvaret for hva?           (2001-03/05) 

 

 Teknisk infrastruktur og grønt                                  (2000-09) 

  

 Sosial infrastruktur (skoler m.m.)                             (2005- 

 

 Boligbygging igangsettes                                           (2006- 

 

 Investorenes timing og strategi                                (2001-2007) 

 

 Det burde gått på ”skinner” !                         (1996-03-05-07-2011) 

 

 

 



KOSTNADER FOR OVERORDNET INFRASTRUKTUR 

 
 Overordnet teknisk og grønt : 1.7 mrd. 

 
 Bane : 1 - 5 mrd. 
 
 Sosial infrastruktur (skoler m.m): 3 - 4 mrd. 

 
 BK investeringer til nå : 1.1 mrd 

 
 
 



 

Utbygging og drift av offentlige tjenester 

 

 Ingen eksisterende infrastruktur 
 
 Kapitalutgifter og driftskostnader større enn inntektene 

(skatt og rammetilskudd) 
 
 Balanse over 30 år dersom kommunen kan halvere 

kapitalutgiftene 
 
 Sårbarhet overfor demografiske endringer 
 
 Stor usikkerhet rundt utviklingen i kommunes økonomi  



Behov for utbyggingsavtale 

 Rekkefølgebestemmelser krever skolekapasitet før boligbygging 
tillates 
 

 Kommunens økonomi tillater ikke igangsetting 
 

 Utbygger ønsker å komme i gang – vil gi fremskyndingsbidrag  
 

 Avtale sikrer fremdrift og forutsigbarhet 
 
   
   



VIRKEMIDLER FOR GJENNOMFØRING 

 Rekkefølgebestemmelser i kommunedelplan 2 
 
 Utbyggingsavtale 2003 

 
 Avtale om gjennomføringsplan 2005 

 
 Avtale om utbygging av Hundsund 2005 

 
 Avtale om flerbruksarena 2006 

 
 Sosial infrastruktur på Fornebu - kommunaløkonomiske 

konsekvenser (k 49/05) 
 
 Tjenesteutvikling Fornebu (k 09/06) 



Innholdet i utbyggingsavtale 

 Fremskyndingsbidrag tillater fremskutt byggestart for boliger 
 

 Utbygger gir kr 1622 pr. m2 boligareal i bidrag til sosial 
infrastruktur 
 

 Utbyggingsfase avgrenset til 2500 boliger (totalt 6000) 
 

 Avtale baseres på anslag over antall kvadratmeter boligareal 
    men reguleringsmyndigheten bindes ikke 
  
 Gjennomføringskritiske anlegg må fullføres 

 
 Kommunen bærer risiko for kostnadsøkning 
     men kan utsette enkelte anlegg  

 
 Sosial boligprofil sikres 



AVTALE OM SOSIAL BOLIGPROFIL 

 Antall rimelige boliger : 20-25% av 6000 
 

 Redusert tomtepris for 1250 boliger ved salg fra Oslo 
kommune til Fornebu Boligspar 
 

 Gratis tomt ved reduksjon til 850 boliger 
 

 BK : Egne tomter for 444 boliger 
 

 BK : 403 boliger bygget i Fornebu Boligspars regi til selvkost 
uten tomtekostnad 
 

 Andre avtaler : 
 Hundsund 110 
 IT Fornebu  70 
 

   



FASE 2 

 Vegtrafikk 

 

 Parkering 

 

 Kollektivløsning 

 

 Kommunaløkonomiske spørsmål 

 

 Avtalemessige løsninger 

  



Fornebu som eksempel 

Arealbruk grønt 

 Friluftsområder  350daa 

 

 Felles grønt 420 daa 

 

 Buffersoner  330 daa 

 

 Verneområder 160 daa 

 

 Gravplass 60 daa 



Fornebu som eksempel 

Strandsonen 

 Utbygger av tilstøtende 
områder bygger 

 

 Allmenn ferdsel og opphold 

 

 Eierforhold 

 Direktoratet 

 Private 

 

 Kommunen drifter ? 



Fornebu som eksempel 

Strandsonen 

 Utbygger av tilstøtende 
områder bygger 

 

 Allmenn ferdsel og opphold 

 

 Eierforhold 

 Direktoratet 

 Private 

 

 Kommunen drifter ? 

 

 



Fornebu som eksempel 

Storøyodden - badeplass 

 Opparbeides av kommunen 

 Eies av direktoratet  

 Driftes av kommunen  

 

 

 



Fornebu som eksempel 

Buffersoner og verneområder 

 Utbyggerne opparbeider og 
istandsetter 

 
 Allmenn ferdsel på vilkår 
 
 Direktoratet eier 
 
 Kommunen forvalter/drifter  



Hvorfor tar det så lang tid ? 

 Pressens forventninger og utålmodighet 

 Planprosess med mange kryssende interesser   (1995-99) 

 Flyplassen nedlegges                                      (høst -98)  

 Politikernes løfter                                          (valgår 1999) 

 Behov for opprydding                                     (1999-2006) 

 Fra plan til gjennomføring                               (1999-) 

 Behov for avtaler – hvem har ansvaret for hva? (2001-03/05) 

 Teknisk infrastruktur og grønt                          (2000-09)  

 Sosial infrastruktur                                          (2005- 

 Boligbygging igangsettes                                 (2006- 

 Investorenes timing og strategi                        (2001-2007) 

 Det burde gått på ”skinner” !                (1994-03-05-07-2010) 

 

 

 


