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forne b u l a nde t k a n
romme f l ere mennesker
I en tid med stor boligetterspørsel i Oslo-regionen og med mangel på gode
boligtomter er det et felles ansvar at vi som tomteeiere, sammen med
stat og kommune, legger til rette for best mulig utnyttelse av de
utbyggingsmulighetene som finnes.
OBOS kjøpte i februar 2012 samtlige aksjer
i Fornebu Utvikling ASA og tok selskapet av
børs. Fra å være et finansielt drevet selskap har
utbyggingen på Fornebu for første gang fått et
overordnet fokus på boligbygging. Med OBOS
som eier er Fornebulandet sikret en langsiktig,
solid, troverdig og kompetent eier som kan
sikre at dette flotte tomteområdet bygges ut
så raskt som mulig og med høy kvalitet både
på boliger og alt det som ellers hører til for
å leve et godt liv.

	
  

Konsernsjef
OBOS

ulike skisser fra Arcasa, Asplan Viak og DARK.
Disse skissene viser at man gjennom tre helt
ulike byutviklingsgrep kan få plass til
8 250-8 750 boliger på Fornebu, en vesentlig
økning fra dagens maksimalramme på
6 300 boliger.

OBOS ønsker å overlate det endelige valget til
Bærum kommune, både hva gjelder antall
boliger, byggehøyder og plangrep. Vi mener
imidlertid at politikerne i Bærum bør ha høye
ambisjoner for boligbyggingen på Fornebu, og
at vi i fellesskap kan løse de utfordringer som
Det er åpenbart at Fornebulandet arealmessig
kan romme langt flere boliger og arbeidsplasser. knytter seg til å bygge flere boliger. OBOS tror
at vårt innspill vil være nyttig i arbeidet med
Mye spalteplass og sterke ord har vært brukt
kommuneplanens arealdel.
om planleggingen på Fornebu i tidligere tider.
Vi i OBOS velger å tenke fremover og se på
mulighetene. I en tid med stor boligetterspørsel En viktig forutsetning for økt boligutnyttelse på
Fornebu, vil være å få på plass Fornebubanen.
i Oslo-regionen og mangel på gode boligDe fire borgerlige partiene har kommet med
tomter er det et felles ansvar for oss som
konkrete løfter om finansiering, mens dagens
tomteeiere, sammen med stat og kommune
regjering har sagt at Fornebubanen er tenkt
å legge til rette for best mulig utnyttelse av de
inne i deres bymiljøpakker. Vi velger derfor å
utbyggingsmulighetene som finnes. Dette
gjelder særlig der boligene kan planlegges med tro at Fornebubanen vil bli realisert før 2020.
Sammen med IT Fornebu og KLP Eiendom har
god kollektivbetjening og kort reisevei til
OBOS gjennom Fornebubanealliansen sagt seg
arbeids-plasser. Bærum kommune har derfor
villig til å bidra til finansiering av banen,
bedt OBOS om å vise hvordan Fornebu kan
forutsatt en høyere utnyttelse av området.
bygges ut med flere boliger.
Vi har engasjert fem av landets fremste
arkitektfirma; Snøhetta, LPO. Arcasa, Asplan
Viak og DARK til å lage en mulighetsstudie for
resten av Fornebuutbyggingen. Fremfor selv å
peke ut en vinner, har vi valgt å legge frem tre

MARTIN MÆLAND

Vi tror også det vil være en viktig statlig
forutsetning for bidrag til banen at Bærum
kommune legger til rette for merutnyttelse
både for næring og bolig. Samtidig vet vi også at
politikerne i Bærum med rette er opptatt av

hvordan man skal makte å løse fellesskapsoppgavene som oppstår når det bygges
flere boliger. Dette gjelder primært skoler og
barnehager. Vi har i planskissene identifisert
arealer til skoler og barnehager, samt
gjennomført kostnadsanalyser. OBOS er som
ledd i en diskusjon om merutnyttelse, villig til å
diskutere hvordan vi kan bidra til å redusere
den økonomiske belastningen for Bærum
kommune.

OBOS ønsker ikke at diskusjonen om
Fornebulandet bare skal bli en diskusjon mellom
oss og de offentlige myndighetene. Diskusjonen
bør heller ikke primært handle om penger, men
mest om i hvor stor grad og hvordan vi ønsker at
Fornebulandet skal ta sin del av ansvaret for økt
boligetterspørsel i Oslo-området. Her bør også
folk flest kunne få si sin mening. Kom derfor
gjerne med innspill til oss om hva du synes på
e-post. fornebu@obos.no
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forne b u l a nde t
i dag

Det er nå planlagt inntil 6 300 boliger for ca 15 000 mennesker på Fornebu, hvorav 1 400
boliger er ferdigstilt, eller under bygging. OBOS har ca 2 100 av 2 700 boliger som inngår
i Fase 1. Over 15 000 mennesker har i dag sin arbeidsplass på Fornebu, og når all næring er
ferdig utviklet og bygd, er trolig antallet arbeidsplasser 25 000.

Det aller meste av infrastrukturen er nå på plass,
og Fornebulandet fremstår allerede i dag som et
imponerende boligområde. Veier og sykkelstier,
parker og flere barnehager, skoler og grendesentre er allerede ferdig bygget og i full drift.
Nytt kjøpesenter mellom Hagebyen og
Koksabukta, Fornebu S, vil stå ferdig høsten
2014. Utbygd infrastruktur gir definerte
utviklings- områder som skal legges til grunn

1.

1
3

4

også for den videre utbyggingen.
Fornebulandet er et pusterom mellom fjorden
og byen. Nansenparken ligger midt i hjertet av
Fornebulandet omkranset av gang- og
sykkelstier, leke- og oppholdsområder med
trær, busker og blomster. Inntil parken ligger
utbygde og fremtidige boligområder, i tillegg til
Storøya grendesenter. Grendesenteret – som
har en sterk miljøprofil – inneholder barne-

Fornebu Hageby/Piloten er ferdigbygd og innflyttet i 2012 med
totalt 185 boliger.

2.

Koksabukta er i sluttfasen med totalt 194 boliger, 168 er
innflyttet og resten ferdigstilles i 2013.

2
5

3.

I Rolfsbukta blir det totalt 386 boliger, 300 er ferdigstilt og resten
er under bygging og utvikling. Rolfsbukta er planlagt ferdig utbygd

6

i 2015.
4.

I Hagebyen bygges totalt 347 boliger. De første 109 overtas
i 2013 og resten i 2014/2015.

5.

Hundsund får ca. 470 boliger, 163 er ferdigstilt og 115 er under
bygging. Resterende boliger på Hundsund er planlagt ferdigstilt
i 2016.

6.

På Storøya er det planlagt ca. 500 boliger. De første 30 er
ferdigstilt og 14 rekkehus er i salg og under bygging.
Detaljregulering for Storøya er nylig vedtatt, og det er planlagt
salg og bygging fra 2013/2014. Området er planlagt ferdigstilt
i 2017.

skole, barnehage, familiesenter og mange tilbud
som bordtennissenter, kunstgressbane og
grusbane/skøytebane. Øverst i parken ligger
det gamle flytårnet fra 1939 som et landemerke
og en påminnelse om det som én gang var. Fra
flytårnet risler vann gjennom hele parken og
ned til den store Sentraldammen via en
arkitektonisk, vakker kanal av stål, glass og
naturstein. Parken strekker seg ut mot sjøen,
hvor det ligger natur- og friluftsområder. Sør på
Storøya ligger Storøyodden med en av Norges
flotteste sandstrender – med sandvolleybaner,
bordtennis, kiosk med utekafé, dusj
og utegriller.
På Hundsund er det etablert et grendesenter
med ungdomsskole, barnehage, svømmehall,
flerbrukshall, kantine, bibliotek, uteareal,
kunstis- og kunstgressbane. Rett over gaten
finnes tennisbaner og curlinghall. Grendesentrene er flotte møtesteder for barn og unge,
foreldre og besteforeldre. Et perfekt sted
å vokse opp!
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ARKITEKTENES
Oppdr ag

Som grunnlag for den videre planleggingen av Fornebu, har OBOS invitert fem arkitektkontor
til å illustrere områdets muligheter for en mer effektiv og oppdatert utnyttelse til boligformål.
De fem var Arcasa, AsplanViak, Dark, LPO og Snøhetta.

Rolfsbukta er snart utsolgt.

Arkitektene er bedt om å illustrere en
utbygging med minst 2000 flere boliger i
studieområdet og å flytte Oksenøya
grendesenter til Oxenøen bruk. Dette
frigjør nye arealer for boligbygging.

1.1
1.1

7.4
7.4

8.1
8.1

7.3
7.3
7.1
7.1

8.3
8.3
8.4
8.4

9.7
9.7

7.2
7.2

8.2
8.2

9.1
9.1

Overordnede mål for oppdraget
• Skape et hyggelig og inkluderende sted å bo.
• Boligprosjekt med attraktive boliger med høy kvalitet og effektiv
utnyttelse.
• Gi en arkitektonisk ramme som skaper en tydelig identitet og
profil.
• Utbygging som forholder seg til Nansenparken og de omkringliggende grøntområdene.
• Skape gode arealer for opphold utendørs.
• Utbygging av det enkelte boligprosjekt skal kunne skje kostnadseffektivt og rasjonelt.
Andre sentrale momenter
• Tilby boliger for ulike boligkjøpere med en variasjon i type bolig,
størrelse og pris.
• Designmessige løsninger og plangrep som forsterker Fornebus
unike kvaliteter.
• Funksjonelle og arealeffektive løsninger
• Arkitektkontoret må kunne vise til referanseprosjekter med overføringsverdi til Fornebu og deltagerens utviklingsforslag.
• Parkering skal i hovedsak legges under bakken.
• Inkludere sosial infrastruktur, som barnehager og skoler.
• Legge til rette for etappevis utbygging.
• Skal være overordnet detaljeringsgrad – områdene skal
detaljreguleres.

9.2
9.2

9.6

9.6

9.3
9.3
9.4

9.4

Studieområdet er markert med skravur.

Sentralparken og utviklingsfeltene på Fornebu

Arbeidet er gjennomført som et parallelloppdrag. Tre kontor er valgt ut til å være
med i den videre prosessen; Arcasa,
Asplan Viak og Dark.

Planområde
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Arca sa
”Forslaget ønsker å legge opp til noen overordnede strukturer som kan prege utviklingen i
Fase 2. Vi ønsker å understreke en sterkere differensiering av urban og parkmessig side, hvor
bygnings-massen knytter seg mot Forneburingen i en lineær struktur langs veien og med ett
«torg» som tyngdepunkt i hvert delfelt. Mot parksiden løser bygningsmassen seg opp og
trappes ned som fingrer ut i det grønne.”

”Torgpunktene på hvert delfelt
markerer adkomsten til feltet”

12
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kort forta lt
ARCASA – SLIK OBOS SER DET
Arcasa har etablert en organisert bebyggelse innenfor delfeltene. Det etableres desentraliserte torgpunkt langs ringvegen
som supplement til senteret. Torgpunktene er lokalisert slik at de bidrar til å binde feltene sammen langs Forneburingen.
Bebyggelsen langs Forneburingen skaper lineær bevegelse og urbanitet. Feltene har internveier og god tilknytning til
parken med en differensiert urban og parkmessig side.

A NALYS E OG
KONS E P T

Modell sett fra sør. Storøya og grendesenter i forgrunnen.

Grepet er i stor grad en videreføring av plangrepet i fase 1, og forslaget er nærmest kommunedelplan 2 (KDP2) hva gjelder
høyder på bebyggelsen, når man ser bort i fra tårnbyggene i ti etasjer ved torgpunktene. Tårnbyggene vurderes som et viktig
grep for å markere torg og delfelt, de er med på å gi stedet sin identitet og særegenhet.
Området rundt Telenor Arena har og får en tung utnyttelse, og Arcasa mener at denne urbane strukturen bør videreføres
sørover mot sentrum av sentralparken. Dette vil danne et større urbant område i kontrast til de øvrige enkelte delfelt som
organiseres mer enkeltvis. Forslaget illustrerer 5 560 boliger i studieområdet.

grøntstruktur og
utomhuskvaliteter
Fornebuutviklingen har sentralparken,
Nansenparken, som den overordnede bærende
idé. Parkens grønne kvaliteter avgrenser
delfeltene som «grønne fingre». Dette sikrer
en sterk grad av infiltrasjon av grønne kvaliteter
inn i delfeltene.
Denne kvalitet har vi videreført i vårt forslag til
bygningsstruktur. Alle delfeltene åpner seg mot
parken og de «grønne fingre», slik at utsikt og
sammenheng sikres. I randsonen langs parken er
bebyggelsen vinklet slik at grøntområdet
trekkes mest mulig inn i feltene fremfor å
danne en vegg mot parken.

Foto av modell sett fra nord.

Bygningshøydene bygger seg ned mot parkens
sentrum for å åpne denne for flest mulig
brukere. I tillegg til sentralparken etableres
egne grøntdrag og gode felles uteoppholdsarealer for hvert delfelt.
Økt boligantall får betydning for antall
kvadratmeter uteareal pr. bolig. Valgte
typologier og strukturer i forslaget gir likevel
flotte sammenhengende uteoppholdsarealer
innefor hvert felt. I tillegg gjør den store
Sentralparken og Storøyodden, Fornebu til
et boligområde med svært gode og store
grøntarealer.

urban struktur
Indre ringvei, Forneburingen, vil være det
viktigste kommunikasjonsbåndet i området.
Veien er tilnærmet ferdig opparbeidet. Alle
delfeltene legger seg inntil Forneburingen og
inneholder fra 250 til 600 boligenheter pr. felt.
Dette representerer ca 600 til 1 400 beboere pr
felt. Vi mener det er riktig å etablere ett
«torgpunkt» pr delfelt.
Torgene er lagt direkte inn mot Forneburingen,
med et punkthus ved adkomst. Punkthusene
fargesettes etter plassering i fargesirkelen,
regnbuens farger, i relasjon til sin plassering
langs Forneburingen.
Punkthusene vil fungere som orienteringspunkt
langs Forneburingen og i nærområdet.
Torgene skal ikke konkurrere med planlagt
kjøpesenter, men bidra med et enkelt
næringstilbud (cafe, kiosk og enkel næring) i
første etasje. Dette for å skape et samlingspunkt
og et lokalt tilbud.
På felt 8.4 er punkthuset plassert langs
Snarøyveien for å markere torget som forbinder
feltet med forventet ny t-banestasjon og
næringsbebyggelsen.
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FORNEBU FASE 2

pl a nfors l ag e t
GRØNT/ UTOMHUSKVALITETER

Området
ved Holtekilen
i vest foreslås
Fornebu
utviklingen
har sentralpar
medordnede
en kombinert
bebyggelse
med
bærende idé. Parkens grøn
rekkehus og lavblokkbebyggelse
som «grønne fingre». Dette sikrer
(4 etg.). Dette vil sikre en lav
grønne kvaliteter inn i delfeltene.
bebyggelse mot sjøen, hvor bakeni vårtbebyggelse
forslag mot
til vest
bygningsstruktu
forliggende
vil
parken
og de «grønne fingre», slik
få utsikt
mot sjøen.

Bygningene organiseres i en bevegelse mot
Nansenparken.

Bygningstypologi og
utbyggingsstruktur
Vi har benyttet kjente bygningstypologier. Disse
er velprøvde og byggbare, og kan etter vår
mening benyttes som utgangspunkt for ny
bebyggelse. Følgende typologier er benyttet;

BYGGEHØYDER
Valgte bygningstypologi skiller mellom rekke-/
kjedehus i 2-3 etasjer og blokk-/
punkthusbebyggelse i 4-6 etasjer.
Blokkbebyggelsen har i forslaget en
gjennomsnittlig høyde på 4,6 etasjer. Dette er i
tråd med intensjonene i vedtatt kommuneplan.
Nyere vedtatt reguleringsplan for felt 1.2 og
1.3 har vesentlig større høyder enn
kommuneplanen forutsetter. Ved en økning av
snitthøyden for blokkbebyggelsen med en etasje
vil bebygd areal kunne reduseres med ca. 20
prosent, forutsatt samme antall boliger. Dette
ville frigjøre store tomteressurser som kan
benyttes i et fremtidig utbyggingspotensiale.
Med allerede vedtatte høyder i nabobebyggelsen for bolig og næring, mener vi dette sterkt
bør vurderes i en videre planlegging, spesielt
for feltene mot nord og øst.

  • Blokk, lang med to trappehus og kort med
ett trappehus 3.5-5 etg.
  • Hjørneblokk 4-5 etg.
  • Punkthus 5-10 etg.
  • Leddblokk 5-6 etg.
  • Rekkehus 2-5 etg.

Det er benyttet langsgående bygningsrekker
mot nord og øst langs Forneburingen. Dette vil
på en presis måte ramme inn sentralparken og
definere delfeltene som egne naboskap. Hvert
felt bygges opp med en «ryggrad» for å skille
mellom en «urban» og en «grønn» side.

I randsonen langs parken er beby
trekkes mest mulig inn i feltene fre
Bygningshøydene bygger seg ned
denne for flest mulig brukere.
I tillegg til sentralparken etablere
uteoppholdsarealer for hvert delfe
BYGGEHØYDER
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Snarøyveien

n
veie
bukt
Rolfs

Snar

øyve

ien

ngveie

n

Rolfsta

Snarøyveien

Propellen

øyve

ien
Oksenøyveien

Snar

vei

FORNEBU FASE 2

Wide

røeve

Forneburin
gen

Regattave
ien

FORNEBU

Solgangsb
risen

ien

n
veie
Kilen

Odd

Nan

sens

vei

Snar

øyve

ien

Bernt Balchens

vei

uktve
Rolfsb

ien

Arnebergs

ien

Tårnet

Arnstein

I hovedsak deles boligene opp i 2 h
Rekkehus/kjedehus med dire
Leiligheter i varierende byg
robust utbygningsstruktur
Alle
leiligheter
vil få egen balkon
Forslaget benytter en bygningsfasade
mot
himmelretninger.
Hov
typologi
som lett
kan2oppdeles
for
syd
og
vest.
etappevis utbygging. Hvert bygg får
i snitt
15-30 leiligheter, og
kan således
Gjennomsnittlig
leilighetsstørrelse
legges
ut i små salgstrinn.
Parkerings(salgbart).
Forslaget
vil gi et stort
plassene legges i garasjekjeller under
grupper.

Snarøyveien

Snarøyve

ny
Dag

ers
Berg

vei

Kilen

n
inge
ebur
Forn

Sna

røyv

eien

veie
n

mensv
Dram

eien

Koksa

inge
ebur
Forn

n

Oksenøyveien

ien
øyve
Snar

Kilen

E-18

Okse
nøys
tien
vei

vei

Liller

uts

sens
Nan

Fornebu
ringen

John

Stran

druds

vei

Eva

a

ds
Skar

vei

Grud

yvei
enø
Oks

en

Riiser-Larsens

vei

Åse

Dramm

ien
ensve

Mich

elets

vei

hvert bygg og etableres som selvstendige enheter. Disse kan kjedes for
All bebyggelse vil bli utført i henh
å redusere behovet for nedkjøringsergikrav
teknisk
standard.
ramper.
Dette girog
stor
fleksibilitet
og
utbygger trenger ikke forskuttere
storeDersom
felles parkeringsanlegg.
I tillegg et altern
utbygger ønsker
sikres
alle leiligheter direkte adkomst
rekkehusbebyggelsen
og leddblokk
til parkering via trapp/heis.

Forneburingen

burin
Forne

gen

E-18

veien

ens
r-Lars
Riise

vei

Oksenøy

Ekern

eien

elets
Mich

vei

ssor
Profe

s vei
Koht

Ekeliv

Bjørnenga

n
inge

ring

en
Eilif

Dues

vei

E-18

Dramm

ensve

ien

Forn
ebu

n
liveie
Nord

ebur
Forn

sor
Profes

Kohts

vei

neng

ts vei
Michele

ien
srove
Kveld

n
liveie
Nord

Lom

vivei

en

øyveie
Oksen

n

Bjør

a

Forneburingen

vei

FORNEBU FASE 2

06.05.2013
Side 9 av 16

ien

Holtet

vive
Lom

ien

Boyes

passivhusstandard. Disse har svær
og konsentrerte glassfelter i ende
vender mot syd/ vest.

FORNEBU FASE 2

ARKITEKTONISK

KONSEPT

16

17

Illustrasjon av rekkehus sør for Flytårnet.

Illustrasjon sett fra nord med Flytårnet i forgrunnen.
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Telenor

Statoil
Kjøpesenter

Telenor Arena

Holtekilen

Storøya grendesenter

Nye Oksenøya grendesenter

Fornebulandet sett fra vest.
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Aspl a n vi a k
”Hovedgrepet tar utgangspunkt i at Fornebuområdet skal få et tydeligere bypreg og en økt grad
av urbanitet, med den høyere tettheten som nå initieres, men hvor det grønne preget som er en
karakteristisk og ettertraktet kvalitet for mange av de etablerte boligområdene i Bærum både
blir tydelig og viktig.”

”Parkdraget mellom kvartalene byr
på forhager og offentlig park”

Parkdraget mellom 9.2 og 9.3 sett fra øst.
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kort forta lt
asplan viak – SLIK OBOS SER DET
Bebyggelsen er organisert som storgårdskvartaler. Utformingen tydeliggjør Nansenparken, og Forneburingen framheves
som bymessig gate. Forslaget foreslår felt 8.4 som et senter med et markeringsbygg som gir høy utnytting og torg hvor Tbanen kommer opp. Ved Fornebu S, delområde 9.4, markerer et tårnbygg i 12 etasjer senteret, endestasjonen for T-banen
og et område som vil være et urbant tyngdepunkt sammen med 8.4.
Forslaget har et tydelig urbant hovedgrep som gir gode muligheter til å bevege seg mellom offentlige og halvprivate
kvartaler. Forhager mot offentlige arealer gir mulighet for ”sosialisering”. Hvert kvartal har sin egen identitet.

A NALYS E OG
KONS E P T

Illustrasjon av kvartal i delområde 9.1

Asplan Viak har et godt grep om den sosiale infrastrukturen, og har vist at det er rom for nødvendige barnehager, barneskoler og ungdomskole innenfor planforslaget. Forslaget illustrerer 5 920 boliger i studieområdet.

Ringen og parken
Den sentrale Nansenparkens form og
romforløp tydeliggjøres ved å organisere
bebyggelsen langs byggeområdenes randsone
mot parken. Forneburingen forsterkes og
tydeliggjøres som en bymessig gate, ved å
organisere bebyggelsen lineært langs gaten
på begge sider.
Områdene innenfor Forneburingen etableres
som storgårdskvartaler med ulik størrelse,
form og orientering, som utnytter omkretsens
potensial. Som prinsipp bygges det tyngre,
høyere og tettere i de nordre og østre fløyene,
for å ivareta gode solforhold mot syd/sydvest,
og for å skjerme uteområder og inngangssoner
mot sjenerende vind fra nordøst.
Mot syd/ sydvest er bebyggelsen dermed som
prinsipp både lavere, og har flere åpninger og
smett; av visuelle årsaker for å ivareta sikt, og
av funksjonelle årsaker for å ivareta solinnfall
og gangforbindelser mellom fellesområdene
og parken.
Størrelse, form og orientering (skjermingsbehov, samt sikt og solbehov) er parameterne
som er benyttet for å gi hvert kvartal en egen

identitet, og en individuell differensiering av
romforløp og uteoppholdsareal inne i kvartalet.
Plangrepet gir en situasjon med muligheter for
å etablere gode avstander mellom bygningene
og til gjenboere, og boliger med mye
himmelrom og soltilfang og store felles
grøntarealer i umiddelbar nærhet.
Randsonen mot øst
I boligområdene i randsonen mellom
Forneburingen og Snarøyveien er bebyggelse
strukturert lineært langs Forneburingen.
Det foreslås også å bruke vegetasjonsfelt/
trekronetak for å tydeliggjøre gaterommet
der hvor det er hensiktsmessig å etablere
bebyggelsen med en noe større avstand
fra gaten.

Randsonen mot vest
I boligområdene i randsonen mellom
Forneburingen og Holtekilen i vest er også
bebyggelse strukturert lineært langs
Forneburingen. Bebyggelsen åpner seg mot
Holtekilen og Oksenøyveien og det fallende
terrenget, og en lavere bebyggelse struktureres
langs de nordøst-/sydvestgående brinkene
som en tydelig avslutning og for å utnytte
terrengspranget.
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Hovedaksen i Nansenparken. Gamle og nye Fornebu møtes.

Den store offentlige
parken

Naboskapsparkene

Privathagene

Bevegelse gjennom og på
tvers

Høyere og tettere
i nordøst:
- vindskjerming
- god utsikt

Lavere og åpnere mot
sydvest:
- gode solforhold
- transparens

Varierte gårdsrom
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pl a nfors l ag e t
Storgårdskvartalet som bebyggelsesstruktur har store fortrinn
og tydelige kvaliteter sammenlignet med en lamellstruktur.
Storgårdskvartalet utnytter feltenes potensiale optimalt, og
drar i større grad enn lamellstruktur nytte av romligheten i
Nansenparkens brede allmenninger.

Telenor Arena

Flere boenheter får direkte utbytte av parkens romslighet fordi bebyggelsen ligger
langsmed parken, med direkte henvendelse til disse romslige ”bonusarealene”.
Slik dannes det sjenerøse, tydelige, grønne private og felles uterom, både utenfor
og innenfor kvartalet, der det samtidig oppnås en maksimal avstand til gjenboere.

Storøya
grendesenter

Fornebu
senter
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Sammenligning med Pilestredet Park og Årvollskogen viser
delfeltenes betydelige dimensjon.

Asplan Viaks planforslag sett fra sør.

Foto: Årvollskogen. Illustrasjon: Årvollskogens fotavtrykk på Fornebu.

Foto: Pilestredet Park. Illustrasjon: Pilestredet Parks fotavtrykk på Fornebu.

Luftig utsyn mot vest i delområde 7.4. Eneboliger, leiligheter og barnehage.
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”Økt antall boliger og arbeidsplasser tilsier potensial for bymessige kvaliteter.
Beboere og arbeidstakere ønsker ” liv mellom husene”. Kollektivbetjening krever
arealkonsentrasjon. Økt antall boliger krever større høyder for å bevare høy MUA (utearealer).
Fotavtrykk reduseres.”

”Det er lett å bevege seg rundt
mellom feltene og parken”

Aktivitetsaksen sett fra vest.
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kort forta lt
DARK – SLIK OBOS SER DET
DARK introduserer ”Aktivitetsaksen” som går fra Holtekilen til Rolfsbukta og krysser Nansenparken. Langs aksen etableres
aktiviteter og en urban bebyggelse som strukturerer og henvender seg inn mot denne. Aktivitetsaksen er et godt identitetsskapende element. DARK etablerer et bebyggelsesmønster bestemt av et rutenett innenfor ringveien, en vifteform ut mot
Holtekilen og en indre bilfri «loop» knytter sammen de ulike nabolagene. Det legges et tyngdepunkt ved kjøpesenteret, nær
T-banestopp og Aktivitetsaksen, med to høyhus på 15 og 18 etasjer som ”markører” i et flatt landskap. Den vestre delen av
Fornebu foreslås med en lavere utnyttelse.
Planen er arealeffektiv og åpen i sin struktur. Høyden på bebyggelsen gir lite fotavtrykk og mye grøntstruktur. Det er lett å
bevege seg rundt mellom feltene og inn i parken. Forslaget har en variert bygningstypologi og varierte byggehøyder. Forslaget
illustrerer 5 420 boliger i studieområdet.
Forslaget forutsetter høy tetthet og punkthus langs Aktivitetsaksen, da en stor andel av boligene i forslaget er lagt langs denne
aksen. Denne bebyggelsen er dessuten viktig for å skape aksens struktur og aktivitet.

Foto av modell sett fra nord. Aktivitetsaksen er markert i orange og viser mulighet for aktivitet og ”harde” flater.
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En ”revidert” sentralpark tar utgangspunkt i
eksisterende kiler og areal, samtidig som den
differensieres og tilpasses den nye byplanen.
Aktivitetsaksen gir mulighet for aktivitet og
harde flater.

en

Eksisterende grøntstruktur og planlagt
metrolinje med holdeplasser. Endestasjon
ved Fornebu Senter.

løpebane

Foreslått sentralpark

O
ks

Planlagt Metrolinje og holdeplasser på, med
endestasjon på Fornebu S

dark arkitekter as • fornebu fase 2 • 21.02.13

biking

skating

street basket

Parcour

Cafe
skating

labyrint

T
vannleke

ens Vei

Bernt Balch

URBAN STRUKTUR

uringen

Snarøyveien

ping pong

vannhage

Forneb

bakeri

Nansenparken
ballområde

marked

hovedplass

lekeplass

tai chi

fitness

Storøya grendesenter

T
Fornebu Senter
Storøykilen

Eksisterende feltinndeling et regulært rutenett, som sikrer alle boligene riktig
Ny struktur og feltinndeling. Ved å introdusere
Dagens feltinndeling mangler
hierarki og
orientering i forhold til sol samtidig som de sikrer
en struktur og retninger. Boligene utenfor ringveien
organiseres etter ennoen
vifteform forretninger
å gi utsikt til fjorden vil hele området være lesbart som
identitet.
et samlet område. Ny feltinndeling forholder seg
til KDP2 samtidig som den tilbyr et mer robust
utbyggings- mønster, tydeligere faser og lokal
tilhøringhet.
Områdene innenfor ringveien organiseres løst etter

For å skape et hierarkisk og differensiert parkområde
på Fornebu, programmeres sentralparken i en
Grøntakse for rekreasjon og friluftsliv som krysses av
en Aktivitetsakse med mulighet for aktivitet og harde
flater

Strukturerende grid

Cap 686 Park, Cologne
Metrobox Architekten

High Line, New York
Diller Scofidio + Renfro

Aksene
Loopen forbinder boligområdene på tvers av feltene
med en sti, og kobler plassene som dannes i hvert
enkelt boligfelt. Plassene blir identitesskapende for
de enkelte felt, og utformes som urbane eller mye
offentlige plasser utifra feltets karakter

For å skape et hierarkisk og differensiert
parkområde, programmeres sentralparken i en
grøntakse for rekreasjon og friluftsliv som
krysses av en aktivitetsakse med mulighet for
aktivitet og harde flater.
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Loop

”Loopen” forbinder boligområdene på tvers av
feltene med en sti, og kobler plassene som
dannes i hvert enkelt boligfelt. Torvdannelser og
identitetsskapende elementer gir enkeltfeltene
unike kvaliteter og egenart.

dark arkitekter as • fornebu fase 2 • 21.02.13

Superkilen, København
Superflex

36

Prags Boulevard, København
Kristine Jensen

dark arkitekter
dark arkitekter
as • fornebu
as • fornebu
fase 2 fase
• 21.02.13
2 • 21.02.13
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Vannplassen på 9.2.

Etasjehøyder

Torget på 9.6 Ved Storøya grendesenter. Eksempel på offentlig torg/plass imellom kvartalene.

15-18
12

Grønne gårder mellom rekkehus på 7.3 og 7.4 mot Holtekilen. Eksempel på halvoffentlig gårdsrom.

Forå åoppnå
oppnå
høyere
befolkningstetthet
i nærheten
av
For
høyere
befolkningstetthet
i nærheten
av kollektivtransport
og handel vil de ”sentrumsnære” feltene
kollektivtransport
og handel
vil de “sentrumsnære”
få
høyere bebyggelse, mens
det vil trappes
ned mot Holtekilen. Utbyggingen organiseres i et ”urbant” og et ”landlig” felt.
feltene få høyere bebyggelse, mens det vil trappes ned
mot Holtekilen
52

9
6
4-5
etg. 2-3

dark arkitekter as • fornebu fase 2 • 21.02.13
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8 500 boliger på Fornebu gir en økning på 2 200 nye hjem i forhold til dagens
planer, og en økning fra ca 15 000 til 20 000 innbyggere på Fornebu.

Flere boliger på Fornebu har betydning for
utbygging og investering i den sosiale
infrastrukturen, særlig for barnehage- og
skolekapasiteten, som må økes i takt med
antallet innbyggere. Da kan det være
nødvendig å se på hvordan de avsatte arealene
for sosial infrastruktur kan utnyttes for å
ivareta økningen i boligantall og beboere, uten
at arealforbruket nødvendigvis må økes.
Flerbruk av funksjoner og bygg i grendesentrene i tre etasjer fremfor to etasjer er et
tiltak som både kan være areal- og
kostnadsbesparende.

For sosial infrastruktur og tilbud som kirke,
kulturtilbud, serveringstilbud, handel etc. kan
flere beboere derimot bety at det blir grunnlag
for mer bruk og et bedre tilbud uten at
investeringene nødvendigvis må økes
proporsjonalt med antall innbyggere.

Nye grendesentre som skal realiseres ved videre
utbygging på Fornebu er Tårnet grendesenter
(8.2), Holtekilen grendesenter (1.1) og
Oksenøya grendesenter (7.1).
OBOS, som er deleier av Oxenøen (7.1) hvor
Norske skog har hatt kontorer fram til nå,
foreslår at denne tomten tas i bruk til
grendesenter i stedet for delområde 9.7. Dette
frigjør plass for flere boliger, og det kan
etableres et områdesenter med en unik
beliggenhet i et spennende bygningsmiljø med
store utbyggingsmuligheter på Oxenøen bruk.

skolene, og hvordan befolkningssammensetningen og husholdningsstørrelsen blir.
Gjeldende utbyggingsavtale, som er basert på
kommunedelplan to for Fornebu (KDP2),
forutsetter åtte barnehager, tre barneskoler og
to ungdomskoler (tall i parentes).

I tabellen under er det gjort en vurdering av
hva en økning i antall boliger til 8 500 og 9 000
betyr for antall beboere og barn i barnehage- og
skolealder. Antall barnehager og skoler
avhenger av størrelse på barnehagene og

Vi har ikke beregnet behov for økt kapasitet for
sykehjem. Sykehjem bør kunne integreres i
grendesentrene, eller som del av bebyggelsen
rundt mer urbane områder som Tårnet eller
ved kjøpesenteret.

Antall
boliger

Personer
2.4 pr
bolig

Barnehagebarn
7%

Antall
barnehager
(6 avd.,
120 barn)

kdp2

6 300

15 120

1 058

8.8 (8)

1 512

2.8 (3)

605

1.3 (2)

ny plan 8 500

8 500

20 400

1 428

11.9 (11)

2 040

3.7

816

1.8

økning 8 500

2 200

5 280

370

3.1

528

0.9

211

0.5

ny plan 9 000

9 000

21 600

1 512

12.6 (12)

2 160

3.9

864

1.9

økning 9 000

2 700

6 480

454

3.8

648

1.1

259

0.6

Barneskolebarn
10%

Antall
barne- Ungdomskoler
skole(3P-546e) elever 4%

Ant.
undomskoler
(6P-450e)

Tabellen viser hva en økning i antall boliger til 8500 og 9000 betyr for antall beboere og barn i barnehage- og
skolealder gitt brukt størrelse på barnehager og skoler, befolkningssammensetning og husholdningsstørrelse. Her er
Bærums statistikk for 2011 benyttet. Tall i parentes henviser til utbyggingsavtale for KDP2, som gir en barnehage
mindre og en noe høyere skolekapasitet enn det våre beregninger gir.
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Barnehager
Det er bygd to barnehager på Fornebu pr. i dag,
på Hundsund grendesenter (124 barn) og
Storøya grendesenter (120 barn). Barnehage er
under planlegging av Bærum kommune på
Storøya, samt i Hagebyen. Disse barnehagene
har til sammen en kapasitet på ca 480 barn. Det
gjenstår bygging av syv barnehager forutsatt
8 500 boliger på Fornebu når KDP2s plan om
åtte barnehager totalt legges til grunn, hvorav
vel tre ekstra barnehager som en følge av 2 200
flere boliger.
Asplan Viak har integrert fire barnehager i
boligområdene 7.3, 7.4, 8.4 og 9.1. Med en
barnehage i hver av de tre grendesentrene gir
dette totalt 11 barnehager på Fornebu. Om
nødvendig kan det etableres flere barnehager,
eller bygges større barnehager, noe som er mer
areal- og kostnadseffektivt.

Barne- og ungdomskoler
En barneskole er bygd på Storøya grendesenter
(588 elever) og en ungdomskole er bygd på
Hundsund grendesenter (540 elever). Først
høsten 2013 tas Storøya barneskole i bruk for
lokale barn. Det gjenstår bygging av barneskole
for 1 452 elever og ungdomskole for 276 elever
forutsatt 8 500 boliger på Fornebu. Hundsund
ungdomskole dekker imidlertid også Snarøya
og Lysaker, så behovet er trolig høyere.
Økningen som en følge av 2 200 flere boliger
er ca. 500 barneskoleelever og 200
ungdomskoleelever. Med en ungdomskole for
585 elever dekkes restbehovet for Fornebu opp
til 9000 boliger, inklusive 260 elevplasser for
dekning av Snarøya og Lysaker.

Hvordan kan skolebehovet løses?
• Bygging av én barneskole på Nye Oksenøya grendesenter (7.1), én kombinert barne- og ungdomskole på Holtekilen
grendesenter, og én barneskole på Tårnet grendesenter.
Eller…
• Det bygges to større barneskoler på Holtekilen og Tårnet grendesenter tilsvarende Kjelsås skole i Oslo (ny i 2012), som
har 740 elever. Ungdomskole kan da lokaliseres til Nye Oksenøya grendesenter (7.1), hvor det ligger til rette for en trinnvis
utbygging etter hvert som skolekapasiteten må økes.
Eller…
• Som Asplan Viak foreslår på de neste sidene: barneskole på Nye Oksenøya grendesenter og Tårnet grendesenter, og
ungdomskole med fritidssenter, ungdomsklubb og idrettsbaner på Holtekilen grendesenter.
Hva koster den sosiale infrastrukturen med flere boliger på Fornebu?
Nedenfor er byggekostnaden for skoler og barnehager på Fornebu beregnet, basert på priser på sammenlignbare skoler i Oslo
(2013-priser). Tomtekostnader er ikke beregnet.
Investeringsbehovet til skoler og barnehager i Fase 2 øker med ca. 400 mill. kroner eks. mva. hvis det bygges 2200 flere
boliger, altså totalt 8500 boliger på hele Fornebu. Da er det beregnet 221 mill. kr for barneskole (+528 elever), 97 mill. kr
for ungdomskole (+211 elever) og 80 mill. kr for barnehager (+370 barn). Kostnaden er beregnet som en andel av
totalkostnaden i tabellen nedenfor.
Totalkostnaden ved 8500 boliger er ca. 1 mrd. kr eks. mva. og tomtekostnader for å dekke det resterende behovet for
barnehager og skoler, forutsatt erfaringstallene fra Oslo. Kostnaden er i øvre intervall i forhold til erfaringstall som er
innhentet fra større entreprenører.

Totalt investeringsbehov, barnehager og skoler:
Ant. elever

m2 BTA

Kostnader eks.
mva. og tomt,
inkl. utomhus og
inventar 2)

Barneskole 1

725

9 500 m2 BTA 1)

Kr 32 000 pr m2

304 mill kr

Barneskole 2

725

9 500 m2 BTA 1)

Kr 32 000 pr m2

304 mill kr

Ungdomskole

585

8 450 m2 BTA

Kr 32 000 pr m2

270 mill kr

7 barnehager

7 x 120 barn

7 000 m2 BTA

Kr 26 000 pr m2

182 mill kr

Skole/barnehage

34 450 m2 BTA
Tabellen viser hva en økning i antall boliger til 8500 og 9000 betyr for antall beboere og barn
i barnehage- og skolealder gitt brukt størrelse på barnehager og skoler, befolkningssammensetning og husholdningsstørrelse. Tall i parentes henviser til utbyggingsavtale
for KDP2, som gir 2 færre barnehager og en noe høyere skolekapasitet.

Kostnader eks.
mva. og tomt,
inkl. utomhus og
inventar

1 060 mill kr

Areal barneskole: 3 parallell barneskole med 546 elever krever bygg på 6.100 m2 BTA. Oppjustert til 725
elever pr barneskole er det behov for ca 30 daa tomt og ca 8.100 m2 BTA bygg. Her er det i tillegg lagt inn
arealer for flerbrukshall (1400 m2 BTA). Alle de tre grendesentrene har arealpotensial som tilfredsstiller
oppjustert barne- eller ungdomskole, samt barnehage, tilhørende parkering etc.
2)
Erfaringstallene i tabellen er i øvre intervall for skolebygg. Ren entreprisekost varierer fra
18.000-26.000 kr pr m2 eks. mva.
1)
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Forslag til utnyttelse av grendesentrene
i Asplan Viaks planforslag

Arealoppsett grendesentre - fra Asplan Viaks forslag

Nye Oksenøya grendesenter (7.1)
Benyttes til barneskole og barnehage.Bevaringsverdig internatbygning og bolighus fra begynnelsen av 1900-tallet, samt
eksisterende nybygg for Norske Skog fra slutten av 1990-tallet, omdisponeres til skolefunksjoner. I tillegg bygges det et nybygg i
syd, med flerbrukshall og to nye fløyer i tre etasjer for undervisning. Nybygget kobler seg på eksisterende bebyggelse med en
glassgate. Det må gjøres en grundigere vurdering av eksisterende bebyggelses egnethet for transformasjon, og av organisering av
nye volumer, med tanke på skolens funksjonalitet og logistikk.Barnehage er vist lokalisert i eksisterende bevaringsverdige låve
og garasje-/lagerbygg, hvor det kan etableres gode lekearealer.Den avsatte tomten til skole og barnehage har et areal som er ca
2.4 daa større enn angitt arealbehov, men det er valgt å vise dette arealet som en del av skolens og barnehagens uteoppholdsareal.
Det etableres en felles sone for henting og bringing i tilknytning til dagens adkomst til parkeringsanlegget for Norske Skog, som
ligger under bakken og antas å ha god kapasitet.

Holtekilen grendesenter (1.1)
Delområdet benyttes til ungdomsskole.Bebyggelsen
etablerers i nordre del av feltet og følger det sydvest/
nordøstgående landskapsrommet i forlengelse av
Holtekilen. Det opprettholdes en åpen siktlinje mot
Holtekilen. Ballbaner plasseres i forlengelse av grøntdraget.
Parkering og varelevering kan anlegges i planområdets
nordside.

Tårnet grendesenter (8.2)
Delområdet benyttes til barneskole og barnehage. Ny
bebyggelse med skole og barnehage struktureres etter
eksisterende bebyggelse.Planen organiseres rundt en
langsgående gate med parkering orientert i nordøst/
sydvestgående retning. Eksisterende bebyggelse med hangar
videreutvikles som kultursenter med flerbrukshall,
bibliotek og sosiale funksjoner.

Grendesenter

Holtekilen

Tårnet

Nye Oksenøya

Areal – daa
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50.2 (7.1 + 7.2)

Opprinnelig program skole
jf bilag 5

Ungdomsskole
6P-450 elever, 6.500 m2

Barneskole
3P-546 elever, 6.100 m2

Barneskole (9.7)
3P-546 elever, 6.100 m2

Justert program

(x1,3) 585 elever
8.450 m2

(x1,33) 725 elever
8.113 m2

(x1,33) 725 elever
8.113 m2

Grunnflate (2 etasjer)

4.200

4.050

4.050 m2 (inkl eks bebyggelse
5700 m2 BTA)

Beregnet krav netto uteareal
= 50 m2/elev opp til 300 elever,
25 m2/ elev over 300

22.125 m2 MUA

25.625 m2 MUA

25.625 m2 MUA

Sum fotavtrykk og krav til
uteareal skole

26.325 m2

29.675 m2

29.675 m2

Flerbrukshall grunnflate

1.400 m2

Integrert i hangar

1.400 m2

Øvrig byggprogram

Fritidssenter,
klubbhus osv
800 m2 (1 etg)

Bibliotek, Utstilling,
Helse/ familie integrert
i hangar. Eksisterende
bebyggelse har en grunnflate på ca 7.500 m2.

Eksisterende bygninger
som ikke benyttes til skole,
for eksempel Gml internatbygning, boligbygg/vaktstue
og låve kan romme ulike typer
grendesenterfunksjoner.

Baner

4.800 m2, 7.900 m2

Beregnet tomteareal til
barnehage - daa

4,5

4,5 daa

4,5 daa

Barnehage (6 avd-114 b)
(1.200 m2 BRA bør vurderes)

912 m2

912m2

912 m2

Uteareal barnehage
Ca 30 m2/barn

3.400 m2

3.400 m2

3.400 m2

Adkomst, kiss & Ride,
Parkering

4 daa (anslag)

9 daa inkl eks bebyggelse
(anslag)

2, 5 daa (Eks p-anlegg for 150
biler under bakken)

SUM AREALBESLAG daa

49,7 daa

43 daa

38 daa

REST/ DISPONIBELT

9,3 daa

10 daa

12 daa (hvorav 10 daa for
boliger på 7.2)

Arealoppsett grendesenter fra Asplan Viaks planforslag basert på totalt 8500 boliger på Fornebu.
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forne b u b a nen
Alle forutsetninger synes nå å ligge til rette for at banen kan realiseres
snarlig og kanskje så raskt som innen 2020.

De opprinnelige planene for Fornebuutbyggingen forutsatte en banebetjening for
å legge til rette for en bærekraftig utvikling av
området. Det ble planlagt trase for svevebane
og midler ble stilt til disposisjon fra de private
grunneierne. Men strid om konseptvalg og
manglende offentlig vilje til prioritering av
Fornebubanen har medført at banen ikke er
blitt realisert.

påvirkes i stor grad av det som skjer på
Fornebulandet, både ved at attraktiviteten til
området forsterkes, men dessverre også av en
tiltakende vanskelig transportsituasjon.
Osloregionen opplever sterk vekst i
befolkningen. Oslos omegnskommuner både
må og vil bidra til å få etablert det nødvendige
antall boliger og arbeidsplasser for å holde tritt
med befolkningsveksten.

På næringssiden er det i løpet av kort tid
etablert et teknologicluster i verdensklasse
innenfor blant annet olje, subsea og
telekommunikasjon. Flere av Norges største
selskaper med Statoil, Aker Solutions, Evry og
Telenor i spissen er etablert med nasjonale og
regionale hovedkontorer av høy arkitektonisk
klasse.

For at Fornebu skal kunne ta en større andel av
veksten enn forutsatt i kommunedelplanen som
ble utarbeidet i 1990- årene, er en vesentlig
styrking av kollektivtilbudet på Fornebu og
bedring av kapasiteten på veinettet nødvendig.
Dette også for å sikre interessene til de som
allerede bor, ferdes og arbeider på og rundt
Fornebulandet.

I nærområdet rundt Fornebulandet finnes i dag OBOS har sammen med IT Fornebu og KLP
også levende og attraktive bomiljøer både på
Eiendom etablert den såkalte
Langodden og Snarøya. De som bor her
Fornebubanealliansen. De tre aktørene har i

dialog med fylkeskommunen og kommunene
forpliktet seg til å yte et vesentlig bidrag til
realisering av Fornebubanen gitt at det gis rom
for økt utnyttelse. Som del av denne pakken er
det forutsatt at 400 boliger flyttes fra IT
Fornebus områder til OBOS’ områder mot at
det gis rett til omdisponering og økt utnyttelse
til næringsformål på IT Fornebus tomter.
Denne løsningen er lagt til grunn i de arealtall
som presenteres for boligbyggingen i OBOS
sine skisser for Fase 2.
OBOS mener også at utbyggingen av
Fornebubanen bør kunne starte mellom
Lysaker og Fornebu i påvente av alle
avklaringer på Oslo-siden. Derfor er også
grunneierne på Fornebusiden villig til å ta en
større del av regningen enn arealbrøken tilsier
for å sikre en rask realisering.
Det er nå en bred enighet i Akershus
fylkeskommune, Bærum kommune og Oslo

kommune om at Fornebubanen må prioriteres
i kommende perioder. De nødvendige
lokalpolitiske vedtak er nå gjort og
planarbeidet for banetraseen er startet på hele
strekningen mellom Majorstua og Fornebu.
Signalene fra statlig hold er også positive. De
fire borgerlige partiene har lovet at
Fornebubanen skal bygges så raskt som mulig
og gis 50 prosent statlig finansiering. Øvrig
finansiering må sikres lokalt gjennom
kombinasjon av offentlige bevilgninger,
bompenger og private grunneierbidrag. Den
rødgrønne regjeringen har pekt på Nasjonal
Transportplans ramme for bymiljøpakker som
en mulighet for å få Fornebubanen på plass.
Alle forutsetninger synes nå å ligge til rette for
at banen kan realiseres snarlig og kanskje så
raskt som innen 2020.
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KORT E FA K TA
forslag / STUDIEOMRÅDE

arcasa

asplan viak

DARK

snitt alle 3

boliger i studiEOmrådet

5 560

5 920

5 420

5 630

m2 BRA bolig

503 999 m2

552 000 m2

497 000 m2

517 000 m2

antall etasjer

2-10

2-12

2-18

utnyttelse % BRA

Asplan Viak (flest boliger): 80-190% BRA. I snitt 125 % BRA.

fornebu totalt

kdp 2

arcasa

asplan viak

dark

boliger fase 1

2 500

2 685

2 685

2 685

boliger fase 2

3 800

5 707

6 074

5 572

Sum boliger

6 300

8 392 (+2 092)

8 759 (+2 459)

8 257 (+ 1 957)

opplevelsen av urbanitet samtidig som
lekearealer sikres.

til rette for grøntarealer og lekearealer i og
mellom delfeltene.

OBOS mener at kvalitet på utearealene er
viktigere enn kvantitet. Utbyggingsforslagene
har god kontakt med eksisterende
grøntområder på Fornebu, og alle de tre
forslagene legger opp til en utbyggingsstruktur
og typologi som på hver sin måte legger godt

Fornebus strender, sjø, naturreservater og
etablerte parkområder kombinert med
utbyggingsforslagene, vil fremdeles gi et
boligområde med svært gode utearealer og
unike natur- og opplevelseskvaliteter.

Boligtall i studieområdet basert på Asplan Viaks forslag og ny totalsum for Fornebu.
grendesenter

+260

180 boliger

Fornebubane
OBOS har sammen med IT Fornebu og KLP
Eiendom etablert Fornebubanealliansen. De
tre aktørene har laget en skisse til løsning som
innebærer et vesentlig finansieringsbidrag til
Fornebubanen. Skissen forutsetter økt
utnyttelse til næringsformål på tomtene
tilhørende bl.a. IT Fornebu og KLP Eiendom,
samt et arealbytte der 400 boliger flyttes fra
IT Fornebus tomter til OBOS sine tomter i
Fase 2.
Sosial boligprofil
Det er i to av forslagene vist økt utnyttelse på
kommunens tomter, felt 8.1 og 8.3 som er
dedikert til bygging med sosial boligprofil.
Ved å legge til grunn høyeste alternativ på hver
av delfeltene får man ca 190 flere boliger på
Bærum kommunes tomter.

Minste uteoppholdsareal (MUA)
Dagens norm for utearealer på Fornebu er
80 kvadratmeter pr bolig. Av dette skal minst
25 kvadratmeter opparbeides som lekeareal til
felles bruk.
En økt utnyttelse krever ny vurdering av
normen, som per i dag ligger høyt. I forslagene
varierer MUA fra ca 30 kvadratmeter i
delfeltene med høyest utnyttelse, for eksempel
8.4 ved IT-Fornebu og 9.4 ved kjøpesenteret,
til ca 80 kvadratmeter i delområdene i vest
med lavest utnytting, for eksempel 7.3 og 7.4.
En ny norm bør variere avhengig av nærhet til
kollektivløsninger, arbeidsplasser og service,
med en nedre grense på for eksempel 30
kvadratmeter uteareal pr bolig og minst 50
prosent av utearealet som lekeareal for de
tettest utnyttede feltene. Slik skapes et spenn i

+90 BK grende-

473 boliger

+120

287 boliger

+100 BK

+220

157 boliger

435 boliger

+450

+330

grendesenter

+140

senter

+320

320 boliger

340 boliger

+200

234 boliger

+290

302 boliger

362 boliger (172 i Fase 2)

+400

SUM KDP2
6 300 boliger
Fase 1: 2 500
Fase 2: 3 800

Fase 1 pr 2013
2 685 boliger

Ny Fase 2 OBOS:
4 800 boliger *
(+1 800)

Arealbytte Oksenøen
gir 590 boliger på 7.2 og
9.7 (+590)

Bærum kommune
8.1 og 8.3: 630 boliger
(+ 190)

Fase 2 KLP:
150 boliger

Ny sum Fornebu:
8 855 boliger **

* Inkl arealbytte IT Fornebu til OBOS som del av Fornebubanepakken, til sammen 400 boliger.
** ”Ny sum Fornebu” er basert på Asplan Viaks forslag, samt Acasas forslag på 8.3.

50

51

Boligtall fordelt pr delområde i fase 1 og fase 2 i KDP2 og i de tre forslagene:
fase1 - områder

navn

Ferdigstilt og
under bygging

Ikke startet
bygging

Produksjon

Solgt

Ikke solgt

sum
salg

4.2

Rolfsbukta

324

71

159

236

395

5.2

Hundsund

292

179

276

195

471

6.0

Storøya

44

455

30

469

499

8.5

Fornebu Hageby

185

0

185

0

185

8.6, 8.7

Hagebyen

345

0

237

108

345

8.9

Koksabukta

194

0

193

1

194

0

0

0

0

0

1 384

705

1 080

1 009

2 089

9.4
Sum obos fase 1
8.8

KLP

1.2, 1.3

Aker

4.2 (felt 8)

Rolfstangvn 30

85
451
60
596

sum andre

2 685

totalsum fase 1
Fase 2-områder

Navn

KDP2-

ASPLAN

DARK

ARCASA

TALL

Sort = inngår i mulighetsstudier

SNITTTALL

0

140

132

140

140

7.3

180

301

367

574

414

7.4

473

735

788

668

730

8.4

320

641

537

422

533

9.1

435

657

576

709

647

9.2

340

666

449

560

558

9.3

302

596

669

500

588

9.4

312

765

741

599

700

9.6

234

438

329

329

365

0

452

390

384

409

2 596

5 391

4 978

4 885

5084

7.2 (nytt boligfelt)

9.7 (nytt boligfelt)
Sum obos fase 2
4.3

IT-Fornebu 40 000 BRA

400

0

0

0

0

4.4

KLP 17 000 BRA bolig

150

150

150

150

150

8.1

Bærum kommune

287

373

287

416

359

8.3

Bærum kommune

157

160

157

256

191

994

683

594

822

700

totalsum ny fase 2

3 590

6 074

5 572

5 707

5 784

totalsum fase 1 og NY FASE 2

6 275

8 759

8 257

8 392

8 469

sum andre
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