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Dette dokumentet presenterer resultatene fra 
spørreundersøkelsen for 1.1 og 1.3. Det var totalt 240 
respondenter i undersøkelsen.

Hensikten med undersøkelsen var å få en bedre forståelse av 
hvordan beboere på fastlandet bruker Fornebu i dag og hvordan 
det i framtiden kan være mer attraktivt å bruke Fornebu. 

Undersøkelsen ble distribuert gjennom SMS tjeneste, mail og 
digitale plattformer. Undersøkelsen var åpen i perioden 29.11.21 
til 07.01.22. Distribuering, oppsamling og presentasjon av data 
er utført av LÉVA Urban Design på oppdrag for OBOS Fornebu.

Innholdsfortegnelse Innledning
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Respondentene

240 
Respondenter

Kjønn

Livssituasjon

Alder

54 % 45%

1%

Kvinne

Kvinne

I arbeid

Mann

Mann

Pensjonert

Annet / 
ønsker ikke å svare

Annet / ønsker ikke å svare

Student
Annet

16-19 11

18

43

56

50-59

20-29

60-69

30-39

70-79

40-49

80+

44

36

23

7

72%

18%

6%
4%

Undersøkelsen hadde en solid deltakelse på kort tid. Det var 
i alt 240 som besvarte undersøkelsen. Datasettet er nokså 
representativt i alder sett bort i fra at det ideelt skulle hatt 
høyere deltakelse blant ungdom. Det var flere kvinner enn menn 
som besvarte undersøkelsen, hvilket ofte ses. 

I analysen av dataen undersøkes det på om det er 
bemerkelsesverdig variasjon i resultatene basert på av alder 
og kjønn. Det ble ikke funnet større variasjon i dataene på 
bakgrunn av disse parameterne. Resultatene oppsamles og 
presenteres derfor samlet. 

Hensikten med undersøkelsen var å få en bedre forståelse for 
hvordan beboere på fastlandet bruker Fornebu i dag og hvordan 
det i framtiden kan være mer attraktivt å bruke Fornebu.
I den forbindelse har det vist seg relevant å se på resultatene 
basert på registrert bosted. Det skilles her mellom de som bor 
henholdsvis nord og sør for E18. Enkelte respondenter har ikke 
ønsket å registrere bosted. Deres besvarelser utgår derfor i 
disse analyser.

Respondenter nord for E18
Respondenter sør for E18

Bosted i forhold til E18
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Bor her
Arbeider her

Går på skole

Tilknytning og tilhørighet

Din tilknytning til området? Hvilket nærområde føler du sterkest tilhørighet til og 
hvorfor?
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De fleste av respondentene føler tilhørighet til Stabekk med begrunnelse 
om at det er der de bor eller er vokst opp. Det er 42 personer som føler 
de har sterkest tilhørighet til Fornebu. Dette begrunnes bl.a. med at 
det er konkrete gjøremål og destinasjoner på Fornebu, samt adgang til 
rekreasjon og turområder. 

I denne undersøkelsen var ønsket å nå ut til fastlandsområdet. I kartet under ses det, 
at det i stor grad er nådd ut til de som bor i området rundt Stabekk/Jar/Holtekilen.  
Det er i tillegg kommet noen enkelte respondenter som bor på Fornebu, samt noen 
som antakeligvis både bor og jobber innen analyseområdet. 

1.1

1.3
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Tilhørighet til Fornebu
Som vist på forrige side er det 42 personer som 
har registrert, at de føler sterkest tilhørighet til 
Fornebu. Hvor 32 personer bor sør for E18 (men 
utenfor Fornebu), mens bare fem personer bor 
nord for E18. De resterende fem er beboere de 
som ikke har registrert bosted.

Dette resultatet er forventet og understreker at 
E18 utgjør en både fysisk og mental barriere for 
folk. Sikring av gode og attraktive forbindelser for 
aktiv mobilitet er avgjørende, dersom det ønskes 
å skape gunnlag for økt bevegelse og bruk på 
tvers av E18. 

For å få ett mer nyansert innblikk i hvorfor folk 
føler tilhørighet til Fornebu presenteres her 
respondentenes kommentarer.

Det kom fram at flere i stor grad nevner enkelt 
funksjoner, tilbud eller grøntområder som en 
begrunnelse til at det er her de føler størst 
tilhørighet. Ser man på kommentarene for de som 
føler tilhørighet for Stabekk nevnes det i større 
grad at det er der man bor, vokst opp eller har sitt 
nærmiljø og ikke grunnet enkjelt funksjoner eller 
tilbud som utgjør en destinasjon. 

STABEKK

STABEKK

FORNEBU

FORNEBU

HØVIK

HØVIK

LYSAKER

JAR

JAR

75

32

16

5

3

3

6

5

5

4

Tilhørighet nord for E18

Viser en liste over topp 5

Tilhørighet sør for E18

OSLO

Jeg føler sterkest 
tilhørighet til Fornebu

42

Fordi det er her jeg bor 
og handler
- Mann, 80+

På grunn av parkene og 
stiene jeg bruker mye
- Kvinne, 20-29

Her har jeg tilgang på 
det meste, både butikker, 
treningssenter, legekontor 
og natur.
- Kvinne, 50-59

Hverdagslivet er her
- Kvinne, 30-39

Bruker Fornebu Senter 
til handel og trening på 
SATS. Skal flytte ditt.
- Mann, 60-69

Stor bruker av naturen 
og tilbudene i området.
- Kvinne, 30-39

Butikker, turområde
- Kvinne, 50-59
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Likte områder

 Koselig rundt 
stasjonsbygget. Man 
føler en historie her
- Mann, 30-39

Bra strand og 
fasiliteter

-Kvinne, 40-49

Fotball, bandy og kiosk. 
Her er barna aktive flere 

ganger per uke.
- Kvinne, 30-39

Veldig fint turområde, 
flotte parker

- Mann, 40-49

Konserter og
utstillinger

- Mann, 60-69

Punkt-området med god 
mat og fint for barn ute

-Mann 40-49

Kaffe to go på tur til sjøen
-Kvinne 50-59

Flotte 
uteoppholdsareal!

-Mann 30-39

Det er viktig for meg å bruke 
og støtte nærmiljøet der jeg 
bor. Stabekk har fremdeles 

sjarm 
- Mann, 30-39

Lekeplass, sykle, 
rulleskøyter, joggetur. Her er 

vi mye, hele familien
-Kvinne 30-39

Stabekk sentrum nærmiljø
Flere liker Stabekk sentrum grunnet sitt historiske 
uttrykk og som et mindre lokalsenter. Kommentarene 
peker spesielt på butikkene og bygningsmiljøet her. Det 
kommenteres i tillegg at folk støtter og setter pris på 
nærmiljøet.

Idrettstilbud, Stabekk VGS og Lysaker Skole
Flere har markert området som viktig for sine barn. 
Samtidig er det også flere voksne som mener at den lokale 
tennisklubben er viktig. 

Sjøkanten
Det er markert likte soner langs store deler av sjøkanten 
til Fornebu. Fra kommentarene går det igjen at det er fint 
å løpe, fine turområder, lekeplasser, sjønært og landlige 
omgivelser. 

Nansenparken
Nansenparken får flere likerklikk med begrunnelse om at 
det er et rolig og fint parkområde med muligheter for å 
sitte ned og slappe av eller gå tur, sykle eller jogge. 

Fornebu S
Flere liker handlemulighetene som man finner på Fornebu 
S, og noen nevner at det er et fint sted å drikke kaffi for å 
sitte ned eller ta med. 

Telenor Arena
I Telenor Arena nevnes kultur- og idrettstilbudet. Spesielt 
konserter og utstillinger trekkes fram. 

Punkt 
Flere nevner at de liker Punkt med begrunnelse om at det 
er et fint sted å ta med barna, det er moderne og hyggelig

Selv om de fleste respondentene har registrert at de bor på Stabekk og Holtekilen er det likevel flest 
likerklikk på Fornebu/Snarøya. Dette tyder på at Fornebu spiller en viktig rolle for beboere på Stabekk. 
Det er særlig områder med funksjoner og tilbud, samt rekreasjons- og turområder som har høy tetthet av 
klikk. På Stabekk er det lokalsenteret og nærmiljøet som fremheves som positivt, mens det på Fornebu er 
naturen som destinasjon og enkelt funksjoner som respondentene ikke har tilgang til andre steder. 

Nærområde, friområde 
for naboer, lekeplass, 
møteplass for naboer

-Kvinne 30-39

1.1

1.3
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Ikke likte områder

Elendig byutvikling, for stygt, 
på tross av fenomenal 

beliggenhet
- Mann, 40-49

Nakent og 
upersonlig

- Mann, 40-49

Stygt 
masseproduksjon

-Kvinne 16-19

Ekkel undergang. 
Hindrer meg i gå tur 

på kvelden.
-Kvinne, 40-49

Undergang mellom Stabekk og Fornebu
Undergangen blir beskrevet som skummel, mye støy og 
en vanskelig overgang for sykkel og barnevogn. 

Lysakerlokket 
Lysakerlokket er eneste innkjørsel til Fornebu. 
Innkjørselen beskrives som kaotisk, lite tilgjengelig,  
mye trafikk og en barriere for å kunne bruke Fornebu 
for de på andre siden av motorveien.

Fysiske og sosiale utfordringer  - bolig
Det er kommet inn totalt 19 klikk på boligområdet ved 
Fornebuporten med kommentarer på blant annet dårlig 
planlegging, vedlikehold og kriminalitet.

Store åpne og harde flater 
Det er mange som kommenterer at de misliker de store 
og åpne flatene på Fornebu. Flere beskriver det som 
rotete, upersonlig, trist og uinspirerende. 

Arkitektonisk utforming og bygningshøyder
Flere uttrykker sin misnøye over det arkitektoniske 
uttrykket på bygningene og skalaen bygningene på 
Fornebu har. 

Som man ser på figuren er de fleste områdene markert som ikke er likt 
registrert på Fornebu. I kommentarene er det flere tema som gjentas. 
Harde flater, dårlig trafikksikkerhet, arkitektonisk utforming og ikke 
menneskevennlig skala. Flere av de mislikte stedene er under utvikling. 

Eneste tilkomst med 
bil via motorvei. Stor 

trafikkmaskin.
-Mann, 60-69

Lite trivelig 
industriområde,
Stygg arkitektur. 
- Kvinne, 40-49

Søplete og forferdelig over 
lang tid. Ikke mye bedre med 
bråkete anleggsarbeid overalt

- Kvinne 20-29

Forfall, manglende 
vedlikehold, forsøpling, 
mangelfull planlegging, 
kriminalitet og annen 

utenforskap.
- Mann, 30-39

1.1

1.3
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G r ø n n e  o m r å d e r /
r e k r e a s j o n

T i l b u d  o g  f u n k s j o n e r /
D e r  h v o r  d e r  e r  l i v  o g  
f o l k

T y d e l i g  m i l j ø / s j e l

S k a l a  /  r o m  

G r å  o g  s t o r e  t o m m e  
a r e a l e r  f l a t e r

T r a f i k k  o g  d å r l i g e /
u t r y g g e  f o r b i n d e l s e r

S l i t t e  o g  
u o p p b e i d e d e  o m r å d e r

Utdrag undersøkelse - Nye Fornebu arena

Det ble i løpet av høsten 2021 distribuert en undersøkelse for nye Fornebu 
arena. I figuren vises likte og ikke likte steder i nærhet til arenaen. Den viser 
at det er mye av de samme stedene med samme begrunnelser som er likt og 
ikke likt i og rundt arenaen.

Utdrag fra undersøkelsen: 
”Det er tydelig i figuren at respondentene 
liker steder som tilbyr grøntareal, tilbud 
og funksjoner, tydelige områder og 
menneskelig skala. Det pekes spesielt på 
Fornebuporten, grøntarealene ned mot 
Fornebukta, Fornebu arena og H3 arena. 

De mindre likte stedene som vist på figuren 
er områder hvor det er store grå flater, 
slitte og uopparbeidede områder og steder 
med utrygge forbindelser. ”

En stor endring fra denne 
undersøkelsen er at det 
er langt flere ikke-liker  
klikk på områdene nord 
for arenaen i forhold til 
tidligere undersøkelse. Det 
er spesielt mange klikk 
(19) på boligområdet ved 
Fornebuporten. 
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Liker / liker ikke - beboere nord og sør for E18

Liker/liker ikke nord for E18: Liker/liker ikke sør for E18:

Blant de som bor nord for E18 er det flere likerklikk på Stabekk sentrum og 
fordelt opp i boligområdet enn det ses blant de som bor sør for E18. Dette henger 
sannsynligvis sammen med hvilket nærmiljø og lokalsenter respondentene bruker 
og føler tilhørighet til. 
Ellers er bildet som tegner seg mye det samme. 
Beboere nord for E18 fremhever i høyere grad over- og undergangene til E18 
som negative, mens flere beboere sør har klikket at de liker Fornebu S, punkt og 
flytårnet. 

Uavhengig av alder, kjønn og bosted er det tydelige gjengangere når det kommer 
til likte og ikke likte steder. 

Det som går igjen som positive kvaliteter er steder med høy konsentrasjon av 
funksjoner og tilbud, noe som i mange tilfeller er miljøer med liv som folk bruker i 
hverdagen. I tillegg fremheves adgang til naturen og det grønne som konsekvente 
positive elementer. Noe som det er et sterkt ønskes om ivaretas i den videre 
utvikling. 

Ikke likte steder er i høy grad knyttet til mangel på menneskelig skala, mangel 
på arkitektonisk kvalitet og estetikk samt trafikk og utrygge infrastrukturelle 
mobilitets løsninger.
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Gjøremål og møteplasser

Handler på Kiwi, Bolina, 
lampebutikken, Ella og il, apoteket, 
bensinstasjonen og Baker Hansen. 

Savner bokhandelen
- Kvinne, 50-59

Spiser på restaurant, 
henter pakker, shopper

-Kvinne, 20-29

Handler på Kiwi. 
Apotek. Blomster.

-Kvinne, 30-39

Går tur/treffer venner
-Kvinne, 60-69

Skolen for barna. 
Spiller basket på 

kveldstid.
- Kvinne, 40-49

Handler på KIWI, 
kunne tenke meg 
flere butikker her i 

gåavstand
- Kvinne, 60-69

Den viktigste
møteplassen
for mine barn
-Kvinne 30-39

Stabekk Sentrum
Mange har markert Stabekk 
sentrum for  viktige gjøremål. 
Flere skriver i kommentarene 
at det er her de handler 
dagligvarer

Rekreasjons- og turområder
Det er mange registreringer i 
naturområdene. Her er det flere 
som bader, går på tur med eller 
uten hund, joggetur eller sykler. 
Flere nevner også uteservering ved 
Flytårnet. 

Nansenparken 
Flere går tur eller trener i parken. 
Noen nevner også at de tar seg en 
kaffipause her eller tar med seg 
annen mat til parken. 

Frembanen 
Det er syv som har markert 
Frembanen som en viktig 
møteplass/fritidstilbud. Banen 
brukes til fotball om sommeren og 
skøyter om vinteren.

De tre hoved ”handelssentre” for dagligvarer i 
området er Stabekk sentrum, Fornebuporten og 
Fornebu S. Flere beskriver at de ønsker seg en annen 
matvarebutikk enn Kiwi. Innenfor sirkelen ligger det 
fire KIWI og fire andre dagligvareforretninger. 

De fleste markeringene av fritids- og møteplasser 
ligger på Fornebu. Det er spesielt turstier og 
naturområdene som blir markert. Omtrent alle 
kommentarene her beskriver å går tur, trene / jogge, 
steder å bade, hundepark eller områder man kan 
sykle. Det er få som beskriver steder hvor man 
kan drive med organisert eller andre uorganiserte 
aktiviteter. 

Fornebuporten 
Flere har markert at de 
handler dagligvarer på 
Fornebuporten.

Fornebu S
På Fornebu S markerer flere 
at de handler dagligvarer, 
henter pakker, bruker apotek, 
restaurant og kafe. 

Viktige gjøremål Fritid og møteplasser

Drikker kaffe og går 
på kafé. Handler 

bakevarer
-Kvinne, 30-39

Tur og strand
-Mann, 30-39

1.1

1.3
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Gjøremål og møteplasser - beboere nord og sør for E18

Gjøremål og møteplasser 
- nord for E18:

Gjøremål og møteplasser  
- sør for E18:

Daglige gjøremål
Som det ses på forrige side er dagligegjøremål i høy grad knyttet til de tre 
handelssentre: Stabekk sentrum, Fornebuporten og Fornebu S. Forskjellen 
mellom resultatene fra de som bor nord og sør for E18 er at de nord for veien 
bruker Stabekk og Fornebu S mest til daglige gjøremål. De som bor sør, bruker 
derimot Fornebuporten og Fornebu S mest.
Selv om beboere nord for E18 føler større tilhørighet til Stabekk enn Fornebu 
bruker de altså mange av tilbudene på Fornebu.  

Blant de som bord nord for E18 har flere i tillegg registrert at de benytter 
nansenparken til trening, hundelufting og lignende i hverdagen. 

Fritid og møteplasser
Når det kommer til steder folk bruker på fritiden er svaret rekreasjons- og 
turområder, samt kultur og serveringstilbud. 

De som bor nord for E18 har markert jevnt i turområdet langs kysten. I tillegg har 
båthavn, Nansenparken, Frembanen og Stabekk Tennis fått klikk. Det registreres 
også at Stabekk sentrum brukes på fritiden og utgjør en møteplass med kultur- og 
serveringstilbud. 

Blant de som bor sør for E18 har flere klikket på Nansenpakren og Sjøflyhavnen 
som viktige destinasjon på fritiden. Både punkt og flytårnet kommer også frem 
som viktige fritidstilbud og møteplasser.  

Daglige gjøremål

Fritid og møteplasser
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Møteplasser, funksjoner eller tilbud som mangler 
i nærmiljøet

En bar/pub for å møte 
kompiser, se fotball og 
kunne ta noen øl.
      - Mann, 30-39

Hadde vært bra for området 
med en kino samt et naturlig 
møtested (feks fritidsklubb) 

som ikke er på et kjøpesenter.- 
Kvinne, 40-49

Lokaler for arrangement som 
konserter, kino, dans o.l. Som 

Sandvika kulturhus
- Kvinne, 60-69

Det er dårlig med caféer, 
spesielt på gateplan, i kort 

gangavstand.
- Mann, 40-49

Langt til bibliotek på Bekkestua.  Få restauranter til den 
sjeldne daten. Lite variasjon i dagligvarer. Savner og noe 
nærmere strendene. Savner godt svømmetilbud. Savner 
lysløype langs lysakerelva, hvor skal en løpe om kveld 

eller generelt på vinterhalvåret (blir fornebubog asfalt for 
meg og det er ikke særlig motiverende, vil ut i naturen). 

Savner picnicbord/benker for små stopp langs turen med 
familien. Vi er 6 i familien, 1 liten benk er ikke nok.

- Kvinne, 30-39

KULTURTILBUD (Kino, bibliotek, museum etc).

SERVERINGSTILBUD (Restaurant, kafe, etc.)

MØTEPLASSER

SPORT OG TRENING (Organisert og uorganisert)

ANNET

HANDEL OG SHOPPING (Butikker, nisjebutikker)

DAGLIGVARETILBUD (Matvarehandel) 33

37

53

58

79

88

146

162

TUR OG REKREASJON

Hele 71% av respondentene savner kulturtilbud nærmiljøet. I kommentarene her nevner flere at det er langt til nærmeste 
kino og bibliotek. Det er også mange som nevner serveringstilbud hvor blant annet en nevner asiatisk mat, en påpeker at 
man trenger mer unike og autentiske spisesteder og en mener det trengs flere kafeer på gateplan. 



Oppsamling kunnskapsgrunnalg: Fornebu 1.1 og 1.3 - Januar 2022

13

Møteplasser, funksjoner eller tilbud som mangler 
i nærmiljøet - beboere nord og sør for E18

KULTURTILBUD (Kino, bibliotek, museum etc).

SERVERINGSTILBUD (Restaurant, kafe, etc.)

MØTEPLASSER

SPORT OG TRENING (Organisert og uorganisert)

ANNET

HANDEL OG SHOPPING (Butikker, nisjebutikker)

DAGLIGVARETILBUD (Matvarehandel)

77

71

44

44

21

17

15

14

TUR OG REKREASJON

Nord for E18:

KULTURTILBUD (Kino, bibliotek, museum etc).

SERVERINGSTILBUD (Restaurant, kafe, etc.)

MØTEPLASSER

SPORT OG TRENING (Organisert og uorganisert)

ANNET

HANDEL OG SHOPPING (Butikker, nisjebutikker)

DAGLIGVARETILBUD (Matvarehandel)

76

74

44

38

31

28

19

19

TUR OG REKREASJON

Sør for E18:

Tilbakemeldingerne fra de som bor nord for E18 samsvarer med det totale bildet. Her 
savnes i høy grad flere kultur- og serveringstilbud. Det kommenteres blant annet at 
det er langt til nærmeste bibliotek og at det det mye kjede spisesteder. Det ønskes i 
stedet autentiske lokale kafeer og møteplasser.
Ellers etterlyses det naturlige møteplasser som ikke knyttes til kjøpesentre. F.eks. 
fritidsklubb. Det ønskes i høyere grad bymiljø og liv på gateplan. 

I tillegg fremheves det som viktig å ivareta eksisterende tur- og rekreasjonsområder 
og styrke forbindelsen til disse. 

Blant de som bor sør for E18 er det serveringstilbud sterkt etterfult av 
kulturtilbud, som folk savner mest i nærmiljøet.  De ønsker i mindre grad enn 
beboere nord, møteplasser og nisjebutikker. 
De kommenteres her konkrete ønsker om kino, kulturhus, bibliotek og 
museum. Ellers etterlyses det som blant beboerene nord mer bymiljø med 
variasjon i tilbud og liv på gateplan, der serveringstilbud er innen gåavstand. 

Det er fra de som bor sør flere kommentarer som angår bevaring og etablering 
av grønne området. Mange har krysset av ved ”annet” men uten ytterligere 
forklaring.   
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Viktige ruter i hverdagen og på fritiden

Viktige ruter i hverdagen Viktige trening- og fritidsruter

Kartene viser hvor respondentene går/sykler/trener i hverdagen og på fritiden. Man ser 
at uavhengig om det er fritid eller viktige gjøremål så er det mange som bruker Fornebu. 
Det er spesielt turstier i naturområdene og Nansenparken som blir mye brukt.

Når man undersøker nærmere på den registrerte bevegelse i kontekst til tomtene 1.1 
og 1.3 kommer Oksenøyaveien frem. Undergangen under E18 er for størstedelen av 
respondentene nærmeste mulighet for å bevege seg mellom fastlandet og Fornebu, 
hvor Oksenøyaveien naturlig blir en viktig innfallsvei. Herfra beveger folk seg langs 

Fornebuporten og Telenorareana videre ned gjennom Nansenparken. Det ses her at 
parkarmen som går fra flytårnet og forbi Punkt i stor grad benyttes.  

De fremtidige endringer i veinettet rundt tomtene vil sansynligvis påvirke hvor folk 
velger å bevege seg, men det vil ikke minske 1.1 og 1.3 sin rolle som inngangsportal til 
Fornebu. Det ligger stort potensiale i å satse på aktiv mobilitet og sikre god, attraktiv 
kobling mellom eksisterende turnett og fastlandet over tomtene. 

1.1
1.1

1.3
1.3
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Viktige ruter i hverdagen og på fritiden - nord og sør for E18

Nord for E18: Sør for E18:

På forrige side så man på forskjellen mellom bevegelse i hverdag og fritid for alle 
respondenter. På denne siden er disse slått sammen for å oppnå et tydeligere bilde 
på hvor de som bor henholdsvis nord og sør for E18 beveger seg uavhengig av om 
det er i hverdagen eller på fritiden. 

I registreringerne fra beboere nord for E18 er det tydelige bevegelseslinjer fra 
Stabekk sentrum og ut i omkringliggende boligområder. Det er i tillegg registrert en 
del bevegelse øst over mot Lysaker. 
Registreringene indikerer at mange fra Stabekk beveger seg til Fornebu, der 
områder langs kysten (særlig langs Okesnøya  bruk i vest og Fornebubukta i øst) 
kommer tydelig frem. 

Ellers ses det en del bevegelse i Nansenparken og jevnt fordelt på tilgjengelige veier 
og stier. 

Blant beboerne sør for E18 kommer det en helt klar linje fra Holtet, langs bukten 
og til Nansenparken. I registreringene kommer det fram at de som bor sør 
har tydeligere bevegelsesakser enn hos beboerene i nord. Det som går igjen 
er bevegelse i turområdene og langs kysten, men med mer markant bruk av 
Nansenparken og strekningen langs kysten med Fornebubukta. Det er i tillegg 
registrert en del bevegelse rundt Fornebuporten, Telenor Arena til flytårnet og 
Punkt og gjennom Nansenparken. 
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Framtidige ønsker og bruk av nærmiljøet
Hvilke funksjoner eller grep skal til for at du har lyst til å bruke 
den nordlige delen av Fornebu mer i framtiden? 

Hvordan tror du at du kommer til å bevege deg 
til/fra Fornebu i framtiden?

Dette var et åpent spørsmål med totalt 65 svar. Svarene ble videre kategorisert inn 
i ulike temaer. De tre øverste kategoriene går hånd i hånd. Flere ønsket seg bedre 
tilgjengelighet til grøntområder hvor man kan gå tur i naturlige og landlige omgivelser. 
Det var også flere som pekte på mangel på sitteplasser i dagens turområder. 

Det er en ganske jevn fordeling over ønsket transportmetoder til/
fra Fornebu i framtiden. 

GRØNTOMRÅDER

TURSTIER 

GANG- & SYKKELVEG

SERVERINGSTED

KULTURTILBUD

PARKERING

SHOPPING / HANDEL

TRENING / AKTIVITETER

AKTIVITETER FOR UNGE

MØTEPLASSER

PUB / BAR

ANNET

ROLIG / STILLE

UTFORMING OG HØYDER

17

11

8

7

7

6

4

4

4

3

4

5

7

11

Gå

30%

26%

26%

17%

Sykle

Kjøre
Kollektiv

Det bør bli grønnere og mer intime 
oppholdssoner og områder til uorganiserte 
aktiviteter. Et område det er hyggelig å gå 
og sykle i eller gjennom. Bebyggelse med 

spennende arkitektur.
-Mann, 40-49

Nisjebutikker, kunstgallerier, koselige 
restauranter/kafeer med uteservering i

gågater, mye trær/busker, 
kvartalsarkitektur

med litt engelsk stil. 
-Kvinne, 40-49

Det må være et attraktivt 
tilbud av feks kino el og gode 

muligheter for parkering som på 
Fornebu S. Det har mye å si for 

eventuell bruk.
-Kvinne, 40-49

Lekeplasser. Utendørs cafeer - 
tilbud om sommeren. Utendørs 

treningstilbud.
-Mann, 40-49

Grønnere, mindre stygge bygg, 
mer attraktive møteplasser, 

hyggelige farger, inspirerende 
utemiljø

- Kvinne, 30-39

Klubbhus
-Kvinne, 16-19
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Kulturtilbud

Bok kafe

Bokhandel

Utleie
lokale

Kino

Museum

Kulturhus

Bibliotek Fritids-
klubb

Serverings-
tilbud

Fritidstilbud Handel

Kafe

Autentisk

Unik

Bubble tea
Gateplan

Variasjon
i dagligvare
(Noe annet 
enn Kiwi)

Butikker
(ikke 

spesifisert)

Nisjebutikker

Restaurant

Lokalt

Nabolags-
pub

Innendørs
idrettshallTrenings-

senter

Adgang til 
naturen

Adgang til
turområder 

Framtidige ønsker og bruk av nærmiljøet
Sammenstilles resultatene fra spørsmålet om hva det mangler i nærområdet 
i dag og hva som kan gjøre Fornebu mer attraktivt i framtiden kan det 
oppsummeres i fire overordnede tematikker. Forslagene til konkrete 
programmer er kategorisert under de fire temaene. Det som er noe 
overraskende er at alle innspill handler om valgfrie tilbud. 

Det er viktig å merke seg at innspillene er overordnede og ikke konkretisert 
av respondentene. Det som presenteres her på siden kan brukes som 
en indikator på hvilke miljøer det kan være relevant å tilrettelegge for i 
næringsarealene i den videre planlegging av 1.1 og 1.3. Det vil i tillegg være 
interessant å jobbe med en nyansering og konkretisering av disse i videre 
medvirkning.
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Hvordan tror du at du kommer til å bevege deg til/fra Fornebu i fremtiden?

30%

26%

23%

21%

GåGå
SykleSykle

KjøreKjøre
KollektivKollektiv

33%

30%

25%

12%

Uavhengig av om respondentene bor nord eller sør for E18 er det flest som antar at de vil gå eller sykle til Fornebu i 
fremtiden. Dette er et overraskende og veldig positivt resultat. 
Det vil i den fremtidig utvikling være viktig å imøtekomme dette ved å tilrettelegge for gode og attraktive adkomst-
veie for gående og syklende.

Resultatene fra nord og sør skiller seg fra hverandre ved at flere av beboerne i nord vil kjøre bil, mens en større 
andel av beboerne sør ser for seg å bruke kollektiv transport. 

Det er helt naturlig, at en del ønsker å bruke bil. Det er mange nødvendige hverdagslige funksjoner på Fornebu som 
dagligvarebutikker og lignende. Avstanden fra Stabekk til Fornebu vil for noen oppleves som i overkanten lang med 
handleposer. Tar man aldersgjennomsnittet i respondentene i betraktning er dette resultatet overraskende. 

Resultatene her samsvarer godt med annen data fra Fornebu. Det er gjennom tidligere undersøkelser kratlagt at det 
er mye intern bevegelse på Fornebu skjer på sykkel eller til fots.
 

Nord for E18: Sør for E18:
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Oppsummering

muligheter og ønskerDagens utfordringer

Attraktive forbindelser
Det er i dag dårlige forbindelser til/fra 1.1 og 1.3 og Stabekk / 
fastlandssiden, både til fots og sykkel men også med bil. Selv om 
det i framtiden vil legges et grønt lokk over E18 vil det framdeles 
være en utfordring å gjøre forbindelsen attraktiv. Det er likevel 
et godt utgangspunkt at så mange fra fastlandssiden bruker 
Fornebu i dag. 

Store tomme, åpne flater
Det er en utfordring å klare å skape et attraktivt område som er 
godt integrert med omgivelsene når store deler av Fornebu er 
tomme areal under utvikling

Mangel på valgfrie tilbud , møteplasser og bymiljø
Hverdagstilbudene på Fornebu er i stor grad dekket, men det 
kom fram at det mangler flere valgfrie aktiviteter og tilbud. Det 
etterlyses i tillegg møteplasser som ikke er knyttet til sentre og 
bymiljøer med aktivitet og tilbud i gateplan.

Sosiale utfordringer og mangel på arkitektonisk kvalitet i 
nærområdet
Det blir avgjørende å se forestående utvikling av 1.1 og 1.3 
i sammenheng med nærmiljøet. I undersøkelsen kom det 
kommentare på sosiale utfordringer i nærliggende boligblokker, 
samt negative kommentare på de fysiske omgivelsene. 

Mange bruker Fornebu
Resultatene fra undersøkelsen har vist at svært mange bruker 
Fornebu da det er mange viktige møteplasser og gjøremål her. 
Det ligger derfor et stort potensiale å tiltrekke seg beboere både 
fra Fornebu og fastlandssiden fremover.

Tilhørighet til Fornebu
Mange føler tilhørighet til Fornebu grunnet at de tilbyr et viktig 
supplement til hverdag- og fritidsfunksjoner. Mange handler 
dagligvarene sine her, drar på trening og bruker turområdene.

Ønske om kulturtilbud og serveringssteder
Det er over 70% som savner kulturtilbud i nærområdet og mange 
nevner også at de ønsker seg flere serveringssteder. 

Bedre tilgjengelighet og grønne oppholdssoner
Flere ønsket seg bedre tilgjengelighet med turstier eller gang og 
sykkelveg. Samtidig peker flere på at eksisterende grøntområder 
bør ivaretas og styrkes videre.

Resultatene støtter opp om det vi vet fra før
Mange av kommentarene fra steder som liker- og ikke liker støttes 
om og ligner resultat fra tidligere undersøkelser på Fornebu. 

Det er gjennom undersøkelsen kartlagt hvordan særlig beboere fra fastlandet i dag bruker og opplever nærmiljøet sitt og 
Fornebu. Et av hovedfunnene er at det blant folk som bor på Stabekk er stor tilhørighet til det lokale miljøet  som finnes 
der. Stabekk har et sterkt nærmiljø med mange av de tilbudene og kvaliteter som trengs i hverdagen og som folk ønsker 
å bakke opp om. Når lokalsentret på Stabekk ikke strekker til beveger folk seg til Fornebu. Her benyttes naturen som 
destinasjon og enkeltstående funksjoner og tilbud som suplement. Resultatene viser, at Fornebu daglig brukes av mange, 
men at det ikke er  veletablerte nærmiljøer. Under oppsummeres resultatene fra undersøkelsen i punktform:
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Et nærmiljø med attraktor
Det kom frem i undersøkelsen at hverdagsbehovene på Fornebu i stor grad er dekket 
(slik som matvarehandel og trening) og mange ønsker seg i større grad flere valgfrie 
funksjoner og tilbud. Folk ønsker seg flere sosiale møteplasser og funksjoner knyttet til 
kultur, servering og fritid i en mer levende og bymessig ramme. Det som folk etterspør er 
hyggelige miljøer som skaper aktivitet i gateplan og grobunn for uformelle møteplasser. 
Det finnes i dag store rekreasjonsareal og det kom fram i undersøkelsen at disse er viktige 
og bør videre ivaretas og styrkes. 

Tomtene 1.1 og 1.3 har et unikt potensiale til å bli det første man møter når man kommer 
til Fornebu fra fastlandet. Områdene blir med deres plassering inngangsporten til natur 
og turnettverk, daglige gjøremål, uteservering etc. Her ligger bl.a. et potensiale for å 
imøtekomme behovene med god adgang til turnettverkene. Her kan man starte sin tur 
med å kjøpe en kaffi eller avslutte turen med et kafébesøk eller en liten pause. Det ligger 
også et stort potensiale i å koble seg på pågående planer for Telenor arena - med fysisk 
aktivitet som tema.

Det bør i utforming og programmering jobbes med å skape grobunn for et attraktivt 
nærmiljø. Samtidig er det stort potensiale i å kombinere det lokale med en større 
funksjon, som utgjør en destinasjon for folk i en større radius. Dette vil skape grunnlag for 
større variasjon i valgfrie tilbud og etablering av næringsmiljø i relasjon til destinasjonen/
attraktoren. Det vil deretter være mulig å skape de levende miljøer som respondentene i 
undersøkelsen etterspør. 

Det kom i undersøkelsen innspill til programmering. Innspillene er fra spørsmålene om 
hva som mangler i nærområdet i dag og hva som kan gjøre Fornebu mer attraktivt i 
framtiden. Det er viktig å merke seg at innspillene er overordnede og ikke konkretisert av 
respondentene. Det var dog tydelig at særlig kultur- og serveringstilbud savnes. Det vil 
derfor være relevant å vurdere om en større attraktor bør være av kulturell karakter. 

Attraktor / destinasjon
En nøkkel funksjon som tiltrekker folk og be-
søkende fra et større geografisk område.

Nærmiljø
Et godt lokalt nærmiljø med umiddelbar 
nærhet til de tilbud og funksjoner som tren-
ger i dagligdagen.

Kobling til naturen 
Adgangsporten til rekreasjonsområder og 
turnettverk.
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Anbefalinger - eksisterende og fremtidig bruk

Ettersom prosessen til tomtene for 1.1 og 1.3 vil være langvarig er det viktig å 
ivareta og sikre at de som bruker Fornebu i dag vil fortsette å gjøre det gjennom 
hele prosessen. For å sikre at beboere på fastlandssiden har mulighet og ønsker å 
benytte seg av Fornebu vil det være viktig å aktivere- og gjøre undergangen mellom 
Fornebu og Stabekk komfortabel å benytte seg av. Undergangen er i dag markert 
som skummel, utrygg og lite tilgjengelig for alle. Det bør derfor undersøkes hvilke 
muligheter som er tilstede for å aktivere undergangen med for eksempel belysning 
og enklere tilkomst. 

Noen viktige punkter for aktivisering av tomt og undergang:

• Midlertidig design: Undersøke muligheter for aktivisering og midlertidig design 
av undergang. 

• Belysning: Å ha god belysning i undergang og ved tomtene vil gi en økt trygghet 
i og ved undergangene. 

• Synliggjøre snarveier: Det vil være viktig å tydeliggjøre snarveier gjennom   
tomtene slik at det blir enkelt for folk å bevege seg i området selv i byggeperioden.

• Kobling til grøntområder: Gjøre det enkelt for folk å komme seg til områdene de 
bruker i dag, spesielt grøntområdene. Synliggjøre ruter for bruk av områdene.

• Teste løsninger gjennom miedlertidighet: undersøke hvilke muligheter man 
har for å teste ut midlertidige løsninger for å skape sterk identitet på tomtene. 

Dekorering av undergrunn 
https://i.pinimg 
com/564x/29/8e/16/298e16d3797f128ea956a02f33d0073c.jpg

Synliggjøre snarveier og ruter
https://i.pinimg.com/564x/ba/bc/1c/
babc1c9d14e14d80cc3d7bbbbfcf92f6.jpg

Referansebilder

Dekorering av undergrunn 
https://i.pinimg.com/564x/54/cb/fc/
54cbfcff47be9617cfa572b1d6c84d46.jpg
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Engasjement og videre medvirkning / involvering

• Det var et stort engasjement til undersøkelsen og hele 49 personer (20%) ønsket 
informasjon om videre prosess. Flere verdsatte å bli hørt og å få kunne si sine meninger. 

• I fra undersøkelsen så man at det var flere negative/ ikke-liker klikk på boligområdene 
i nærheten til tomtene 1.1 / 1.3. Det bør derfor i videre medvirkning  fokuseres på å 
få bedre innsikt i de utfordringene som er her ved å inkludere nærmeste naboer i 
medvirkning. Det er flere engasjerte beboere her som ønsker å bli hørt. Det kan for 
eksempel være behov som ikke er dekket i nærområdet som disse tomtene kan være 
med på å løse. Samtidig er det sosiale utfordringer og potensielle målgrupper som kan 
være vanskelige å nå gjennom tradisjonelle medvirkningsopplegg og metoder noe som 
vil være viktig å være oppmerksom på videre.

• Det bør vurderes å ha målrettet medvirkning for aktuelle målgrupper som for eksempel 
ungdom (underrepresentert i denne undersøkelsen) eller andre målgrupper som man 
ønsker å engasjere i området på sikt. 

WORKSHOPS

INTERVJUER

UTSTILLINGER

KAFE
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Andre kommentarer fra undersøkelsen

Tenker dere er 
kompetente til 

å ta vare på 
våre behov 

Behold natur - det 
grønne og 

sjønære er det 
som gjør området 

spesielt og 
attraktivt.

Gleder meg til 
anleggsarbeidet er 

ferdig og tror 
området kan bli til 

større glede for meg 
som bor på Stabekk

Hadde vært fint å  
inkludere de som 

bor der, for å se på 
hvordan beholde 
noe av det som er  
fint med Fornebu.

Hei! Fint at dere 
inkluderer alle når 
dere skal utvikle 
en ny bydel - det 
heier jeg veldig 

på.:)

Håper virkelig at dere få til et 
sammenhengende og fremtids 
‘proof’ Fornebu. Akkurat nå har  
det blitt litt kjedelig på Fornebu 
med alle de byggeprosjekter for  
foregår men håper det blir bra :)  
å få Fornebu til et bærekraftig og 

miljøvennlig området er veldig  
viktig synes jeg!

Jeg håper 
bebyggelsen 
som kommer 

ikke blir for høy 
og ruvende.

Lykke til, dette  
blir spennende.  
Gleder meg til å  
følge utviklingen 

og prosessen.

Spennende 
konsept og 

tanker. Dette 
var nytt for 

meg.

Stiller meg positiv til at Fornebu 
skal gjøres mer tilgjengelig for  

oss som bor/jobber i nærheten,  
spesielt med en løsning som 

reflekteres med 
grøntområder/turveier.

Stabekk kan med fordel ha flere  
"grønne lunger" og åpne arealer  

for tur og opplevelser.

Ta gjerne kontakt for 
konkrete ideer og spørsmål  

om området, beboere og 
dagliglivet i Fornebuporten,  

jeg har svært god 
kjennskap da jeg er  
involvert i de fleste 

prosesser i felles plan.

Ønsker mer hensyn 
til beboere i 
området ved 

utbygging av nye 
veier og bygninger. 

Uutholdelig å bo her  
nå

Flere var positive til at de ble inkludert i prosessen og fikk si sine meninger. Under er et utdrag fra noen av kommentarene som kom til undersøkelsen. 
Det var 30 personer som svarte at dersom de skulle deltatt på medvirkningsaktiviteter relatert til prosjektet i framtiden ønsket de å delta i flere korte 
undersøkelser. 




