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nebu og viser alltid mine

Mange som arbeider på Fornebu har en annen opplevelse og bruk av stedet.
Mange kjører til og fra jobb og oppholder seg i stort sett kun i bygget de arbeider
eller i umiddelbar nærhet. De beskriver området som tomt og dødt, og er ikke på
samme måte eksponert for aktiviteten og naturopplevelsene som innbyggere på
Fornebu beskriver som de viktigste kvalitetene.
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Dagens bruk Fornebu
Registreringer på kart i fornebuundersøkelsen
innendørs

Viktige utendørs oppholdssteder og innendørs møteplasser

+ utendørs møteplasser

The Local
Spiser pizza med venner eller kollegaer, og tar
Punkt er i ferd med å få den beste atmosfæren

• Jevn fordeling av møteplasser rundt Fornbu.
• Utendørs møteplasser er i naturen.
• Innendørs møteplasser er primært forbundet til Fornebu S,
The Local, Sjøflyhavna og Punkt.
• Utover kommersielle møteplasser brukes også
idrettområdene aktivt.

THE LOCALet glass
CAFE/RESTAURANT

Punkt. Innendørs/utendørs. Tumleplass og godt
alternativ til sentervirksomhet. Også potensielt

KUNST/KULTUR

viktig for gründere.

PUNKT

Sjøflyhavna. Spiser mat og treffer ven-

NANSENPARKEN

Møter. Viktig å kunne booke møteplass

ner.

for frivillighet ogLILLEØYA
sameiemøter.

Utendørs oppholdssteder

L

FORNEBUKTA

Fornebu S; tar en kaffe med kjente,

Innendørs møtesteder

Vi benytter hele Snarøya/Fornebulandet

FORNEBU S

SKOLE/AKTIVITET

SJØFLYHAVNA

spiser middag med familien

til turer til fots og per sykkel
Fornebu S;Syns fornebusenteret har tatt

VANNSPORT

STORØYAODDEN
KOKSABUKTA

ansvar og arrangerer regelmessig ting

SPORT

SKOLE/IDRETT

Løpeturer på Kyststien og strand

som kan være moro for barn å delta på.

Vindsurf / nyte
IDRETT

Fantastisk å bade

fjordutsikt

for beboere
Idrett. Dugnadsånd.
Lokal tilhørighet. Sam-

538 klik, viktige utendørs møteplasser
322 klik, viktige innendørs opphold

arbeid.

Daglige gjøremål
The local, pizza og kaffe
• De hyppigst brukte funksjonene knyttet til daglig bruk er
KIWI (ved Fornebuporten), Fornebu S og KIWI ved hotellet.

KIWI
The local

• Utover handel, brukes skolene, Punkt og Nansen parken.

Punkt/Fersken. Deilige grønnsaker.

jeg trenger, og det er også i umiddelbar nær-

Åpent på søndager!

het. I tillegg benytter vi ofte Kiwi til dagligva-

Spaserer i parken med hund, går gjen-

Flytårnet og rer
kunstog Fersken for frukt/grønt. I tillegg møter
gata
vi ofte mange kjente her, og benytter oss av

nom til/fra

Punkt
Storøya skole
Barnehage
Idrett/lek

Handling, kafé, butikker, tur i Nansenparken

81% av de som svarte på undersøkelsen

På Fornebu S finner jeg det meste av butikker

kafetilbudet. Torget ved Fornebu S er en hyggelig møteplass.
L

Fornebu S

som bor på Fornebu handler på Fornebu S
-utdrag fra Fornebuundersøkelsen.

KIWI

Selv om skolen, Punkt og Hundsund er
ukentlige stopp, så er det flere gjøremål på
senteret

Hundsund ungdomsskole
Handler Idrett
mat og alt jeg trenger, spiser
på restauranter og kafeer, trener på
SATS, møte i strikkegruppe, lekeplass
for barnebarn

478 klik
XXX

Bevegelse beboere

”

Bevegelsesmønstre til
beboere som har svart på
undersøkelsen.

Fulle folk
Trafikksikkerhet
Dårlig belysning

Vi benytter
hele Snarøya/
Fornebulandet
til turer til fots
og per sykkel

%%

%

Liker sykkelstien!
Koselig å sykle gjennom trær og vann

Mangler lys

Mangler lys

%

Utrygg overgang

%

%
% %

Beboere
• Beboerne bruker hele omådet;
stier, veier, turområder og
områder med andre funksjoner.

Liker å stå på rulleskøyter og rulleski, men
det er steiner på stiene

+

% Trafikksikkerhet

+
%
%

Farlig utkjøring fra Fornebu S
Utrygg overgang

%
%

+

%

%

Mangler belysning

Skummelt å gå alene i mørket
Mangler belysning
Høy fart og farlige situasjoner
Mangler overgang
Farlig kryss

Slitasje / Folk som oppholder seg der
Mange biler i hverdagen og på søndager
Mye støy og støv fra biler
Utrygg overgang

• Langs Forneburingen og
Snarøyveien, hvor det er mest
trafikk og bredest strekninger,
bemerkes det at det grunnet
trafikksikkerhet føles litt utrygt
å bevege seg.
• Nansenparken, sjøen, kyststien
og den ellers naturområder
fremheves av mange som
viktige kvaliteter.

Arbeidere
• Bevegelsen konsentrerer seg i den
østlige del av Fornebu hvor de
fleste arbeidsplasser er plassert.
De resterende områder av Fornebu
benyttes lite. (få som arbeider i området
svarte på dette spørsmålet i undersøkelsen)

Oppsummering dagens bruk
• De arbeidende i området konsentrerer sin bruk i- og
rundt næringsparkene, hvor de har de fasiliteter de
trenger; som trening, dagligvarer, spisesteder, uterom,
sjø og natur. Utover dette besøkes Fornebu S.
• Det ligger et stort potensiale i å integrere denne
brukergruppen bedre opp mot lokalmiljøet og
tilhørende tilbud. Dette vil kunne gi et større
kommersielt grunnlag til å kunne få til flere spisesteder
og kafeer, som også etterlyses av beboere i området.

• Beboerne bruker hele området. De grønne turområder
langs sjøen og nansenparken oppleves som særlig
attraktive. Beboere bruker handelstilbudene på
Fornebu S, tilbudene på Punkt og sportsfasilitetene i
området.
• 80% av beboerne som svarte på undersøkelsen handler
dagligvarer på Fornebu. Dette viser at man ønsker å
handle lokalt og opplever disse tilbudene som lett
tilgjengelige.

• Barn og unges bruk er konsentrert rundt to
primærakser som binder sammen utendørsaktiviteter,
sport og møteplass ved Fornebu S.
• Barn og unge ferdes lite i næringsparkene og opplever
disse som uinteressant og ukjent.
• Det ligger et potensiale i å aktivere næringsparkene
med mer bruk utenfor vanlig arbeidstid og i helgene,
med spesielt fokus på barn og unge. Ellers skape mer
attraktive uterom og forbindelser.

Utdrag fra sosiokulturell stedsanalyse for Fornebu, utarbeidet av LÉVA Urban Design, 2019 på oppdrag for OBOS Fornebu

”Naturlekeplasser”
”Et koselig sted som flere kan
samles på, ikke bare barn,
med hengekøyer, benker og
lekeapparater”.

”Ikke bare bolig”

”Det kunne også vært fint om man
hadde kunst man kunne leke på.
Det finnes jo kunst på Fornebu idagmen ingenting som er spennende.
Det kunne f.eks vært noe kunst som
også var et klatrestativ.”
Snakkebobler: Notater fra gruppeintervju med barna i Elevrådet ved Storøya skole

Medvirkning

Hadde vært
spennende med
grønnsakshage

Barn og unge på Fornebu

Medvirkning med barn og unge

BARN
Landskap og uterom

Tilbud for barn hver
onsdag.

?
Ukjent

L

SKOLEN

Her er det ingenting
for barn. Bare
kontorer.

FORNEBU S

%

%

Liker ikke dette bygget, det
er stort og kjedelig.

% Få lyktestolper

Akerbakken er fin
om vinteren.
Fin strand,
bader om
sommeren.

Fin strand

%

PUNKT

NANSENPARKEN

Kjedelig bakke mot
Fornebu S.

FOTBALL
TENNIS

Rusegropa er en fin
lekeplass. Den er stor, med
plass til mange.

%
Dette boligstrøket er fint.
Friskt miljø.

Estetikk og utforming

Kjedelig lekeplass. Det går
an å leke der, men det er
kjedelige apparater.

• Bevissthet rundt farger og materialer. Hva som passer inn på Fornebu
eller ei.
• Opphold og lek på kjekke plasser, der landskap og urbane elementer
utgjør rom for lek.

UNGDOM
Landskap og uterom
Estetikk og utforming

Ilustrasjonen viser oppsummerende kart fra gruppeintervju med elevrådet på Storøya skole.

• Barna sykler til og fra skolen og er fornøyd med
sykkelstiene.
• Generelt sett synes barna fra elevrådet at det er
mye biltrafikk på Fornebu. Bygg og veier oppleves
BEBOERE
som storskala-strukturer, DYBDEINTERVJUER
som gjør at strekninger
oppfattes som lange.
• Det er mangel på overgangsfelt langs
Forneburingen, det etterspørres flere overganger.
• Barn og unge driver mye med idrett, som fotball og
tennis, på fritiden.
• Fornebu S er en viktig møteplass for å møte venner
eller handle med familien, men beskrives som
viktigere for ungdom enn barn.
• Nærhet til naturen og godt tilbud innen organisert
idrett, gjør at barn og unge er tilfreds. Men de
skulle gjerne sett en større differensiering av
tilbud, og større og mer mangfoldige lekeplasser
koblet til møteplasser.

• Foto med graffiti/Street art ble spesielt godt likt blant ungdom,
• Ellers er ungdom positive til farget belysning og annerledes
oppholdsmuligheter, grønt/natur og dyrking.

UNGDOMSKVELD HOS OBOS
En gruppe ungdommer ble invitert til ungdomskveld på Punkt for å gi innspill til den fremtidige utviklingen av Fornebu. Ungdommene
spilte et spill kalt Byromspillet som handler om gjennom spillet velge brikker man ønsker seg, og til sist sammen som gruppe velge
ut de motivbrikker man liker best som gruppe. Motivbrikkene er i alt delt inn i tre kategorier i spillet; natur (grønn), sosial (rød),
aktivitet (blå). Under viser motivbrikkene som de to ungdomsgruppene valgte ut, hvorav ingen av brikkene som ble valgt var i
kategorien natur. Ungdom forklarte dette ved at de mente det var nok natur, men at man savnet aktivitet, mer fargerike og kreative
omgivelser.

Sesongtilbud

Sosiale aktiviteter
Graffiti

Fysiske aktiviteter og bevegelse
Sosiale møteplasser

• Det ses at grønne brikker ikke er i spill, men de hos begge grupper
er underepresentert. Forklaringen fra ungdommene på dette er at
det allerede finnes mye grønt på Fornebu, og at de mangler tilbud
og aktivitetsområder.
• Deltakerne var i hovedsak interessert i hvordan de kan bruke steder,
og hva vi de kan gjøre der fremfor om det fremstår grønt. Det de
ønsker å gjøre i byrommet er fysiske eller sosiale aktiviteter der de
kan møtes.

Utdrag fra sosiokulturell stedsanalyse for Fornebu, utarbeidet av LÉVA Urban Design, 2019 på oppdrag for OBOS Fornebu

Utdrag fra dybdeintervjuer

”

Kvinne 50 år, beboer

Kvinne 45 år, beboer

”Jeg tar buss 31 til Oslo,
det er enkelt.”

”Flytårnet og det område der kunne blitt
brukt til kreativ næring, arbeidslokaler,
prosjekter. Det kunne vært filmmiljø og
musikkfasiliteter der”

The Local restaurant og
Torsdagsporten

”Mange biler ved konsert”.
”Julemarked og galleri.”

Flytårnet; julemarked og kunsthall

”Nansenparken kunne vært en festivalplass
med fasiliteter, scene, toalett, salg av mat og
drikke, musikk og scenekunst. Her mangler
åpne møteplasser hvor folk kan stoppe opp
og møtes. Det mangler kafeer, frisører, smånæring.”

Seeds

Jobb

”Liker å stå på rulleskøyter og rulleski, men det
er steiner på stiene”
L

”Går eller sykler gjennom parken.
Jeg velger ofte en ny rute”
Hjem

”Jeg går på tur med hunden.
Det er ikke et søppelspann
% jeg går.”
på hele ruten

”Statisk senter, sjelden nye varer og derfor lite
appellerende. Men det er en bra Meny.”

Fornebu S

”Jeg går tur på Storøya. Det er sjø og intimt,
men allikevel mange mennesker.”

”Min sønn trives på skolen.”

Mange biler og støy

% Svømmehallen

”Det er fine lekeplasser her, men jeg leker ikke på
lekeplass. Fornebu er tilrettelagt for pensjonister
og småbarnsfamilier. De satser på en liten gruppe
på Fornebu, det er helt feil. Der er ikke nok variasjon
i aktiviteter hvis du liker noe utover fotball, tennis,
seiling og sånt. Det er yoga, men det er egentlig
ikke yoga -bare til gravide.”

”Nansenparken føles fin å bevege seg i, men samtidig føles den uferdig; den innbyr ikke til opphold
eller aktivitet, kun bevegelse.”

Strand

”Jeg er for fortettingen og byen. Jeg ønsker byfunksjoner og fortettet bystruktur. Ikke et kjøpesenter.”

Mann 30 år, beboer

”

”
”

”For meg er Fornebu; sjøen og
området omkring flytårnet, men det
er dårlig utnyttet.”

”Jeg opplever Fornebu som en del av Oslo,
ikke Bærum. Vi har ikke buss som knytter oss
til kommunesenteret, det er merkelig.”

%

Bor her

”Jeg er positiv til flere urbane
funksjoner.”

Mann 55 år

”Det området mangler er et samlingspunkt,
noe som kan gagne lokalbefolkningen også.”
Bor her

”Det er åpent og luftig, det er ikke byen. Flyttet hit
på grunn av naturen og luften.”

Jobber her

Jobber her

” Savner kafeer. Folk drar heller til byen. Savner et
område med kino og tilbud.”
”Vil ikke miste det som er, så er litt skeptisk overfor
byen, men jeg er positiv til flere tilbud.”

”De unge dyktige kunstnerne bor ikke på Fornebu
men holder til her – vi har skapt et miljø. Et miljø
som trekker folk fra hele Oslo og Bærum.”

”Det er ikke alle beboerne som er klar over hva
som skjer her, jeg tror flere fortsatt forbinder det
med service/flyplassen som var og avstengte områder.”

Bor her

”Folk i Oslo tenker at det er så langt til Fornebu - men
det er det ikke! Spesielt når Fornebubanen kommer
vil avstanden bli kortere.”

Paddle board
Løper her

”Vi har et stort kontaktnett her. Kunstmiljøet trekker også unge norske kunstnere fra Oslo og Fornebu.
Kunstnerne igjen trekker folk som kommer for å se
kunsten. Vi møter ofte folk som for første gang besøker Fornebu pga arrangementene.”

”Jeg ser store muligheter for å tilrettelegge for kitemiljø. Lage aktiviteter på/ved vannet.”
Kitesurfer

”Det er ganske mange barnefamilier som bor på
Fornebu. Som bruker Fornebu S osv. Men det Fornebu trenger er et interessant miljø, et møtested
for både lokale og de som kommer på besøk til dette miljøet.”

”

Drar til Oslo for kulturtilbud,
bibliotek, kino, innkjøp, byliv

Bevegelse og bruk for alle intervjuobjektene
The Local
KIWI
Butikker

Jeg vil ikke miste
det som er, så er litt
skeptisk overfor byen,
men jeg er positiv til
flere tilbud.

Gallerier
Kunsthall
Julemarked
Tordagsarrangement

% Ingen
søppelspann

Kolonial
Kafè Yoga

På tur

Uferdig
Fin park %

Båten er
vår hytte

L
Restaurant og dagligvarer
Senioruniversitet
Fornebu S %
SATS

Lekeplass

• Beboernes bruk og bevegelse er spredt over hele Fornebu.
• De bruker turområdene, sport- og idrettsfasilitetene, kaféene,
handlestedene.
• De er fornøyd med turstiene og bruker de både til å komme seg til
og fra arbeid, samt i fritiden til å gå turer og være i naturen. Det
mangler søppelspann langs turstiene.
Tager
bussen
til arbejde
• Det føles enkelt å komme seg til
Oslo
fordi
busseni Oslo.
går direkte dit.
Bruker Oslo mindre enn før, der er
Turen til Sandvika føles lengre det
fordi
detvikrever
flere
skift.
meste
trenger på
Fornebu
(mor
• De fleste av intervjuobjektene til
ser
positivt
barn
på 2) på den fremtidige
utvikling og gleder seg til mer Jeg
by, tager
men til
vilOslo
også
de
hverbevare
dag og jobber.
Minen
sønstor
går til
taekwondo,
fransk og i dag.
naturkvalitetene som de ser som
kvalitet
på Fornebu
breakdancef i Oslo. Tilbuddene er
ikke god nok på Fornebu (mor til
barn på 10)

På tur
Jogger og bader
Badeplass

Løper

Jobber her
Kafè
Paddleboard
Kafè
Fisker

KIWI

Svømmehall %
Overbelastet
Windsurf
Strandtur
Strand

Kvinne 35+ beboer
Kvinne 50+ beboer og aktør
Kvinne 45+ beboer
Mann 45+ beboer og aktør
Mann 30+ beboer og aktør
Mann 55+ aktør
Mann 65+ beboer og aktør

UTFORMING

EKSPERIMENTERING

Oppsummering

HØY TETTHET I KOMPETANSE
TESTARENA

BIOLOGISK MANGFOLD

KLIMA &
MILJØ

FRILUFTSLIV

TEKNOLOGI

RO, STILLHET OG TRYGGHET

INNOVASJON

Potensialer å bygge videre på for å styrke stedsidentitet på Fornebu
FRA DET HOMOGENE TIL DET
MANGFOLDIGE OG OPPLEVELSESRIKE

TA VARE PÅ STILLHETEN OG
KONTAKTEN MED NATUREN

KRYSSKOBLE
ULIKE TEMAER OG
ATTRAKTORER
MILJØER - MER FLYT OG MIX

MED UTGANGSPUNKT I HISTORIEN
OG EKSISTERENDE MILJØ
SAMSKAPING, LEK OG
EKSPERIMENTERING

ESTETIKK OG
UTFORMING

FRIAREALER TIL EKSPERIMENTERING

DELTAKELSE, DET SOSIALE
FELLESSKAPET, MØTEPLASSER

FRILUFTSLIV

KLIMA &
MILJØ

RO, STILLHET OG TRYGGHET

MED UTGANGSPUNKT I HISTORIEN
MAT
VARIERTE
OG &
EKSISTERENDE
MILJØ OG SESONGBASERTE AKTIVITETER
DYRKNING
BÆREKRAFTIG MATNETTVERK
SAMSKAPING, LEK OG
ESTETIKK OG
EKSPERIMENTERING
UTFORMING
DISTRIBUSJONSHUB

FINMASKET OPPLEVELSESNETTVERK

PROFESJONELLE AKTØRER

SAMSKAPING, LEK OG
EKSPERIMENTERING

INNOVASJON

SENTRALE TEMATIKKER Å BYGGE
VIDERE PÅ:

LÆRINGSARENA
• ForMED
å sikre
en tydelig
og sterk stedsidentitet på fremtidens
Fornebu er
UTGANGSPUNKT
I HISTORIEN
EKSISTERENDE MILJØ
detOG
viktig
å ta vare på og styrke de eksisterende kvaliteter som finnes
der
UNIKE
TILBUD
i dag.
MANGFOLD OG LOKAL
MAT &
VARIERTE OG SESONGBASERTE AKTIVITETER
• Illustrasjonen
viser hvordan ulike viktige temaer kan
være bidragsytere
DRIVKRAFT
DYRKNING
til å styrke den fremtidige stedsidentiteten til Fornebu.
De tre boksene
BÆREKRAFTIG
MATNETTVERK
DET SOSIALE
øverst DELTAKELSE,
viser sentrale
mål som bør sikres for å oppnå et mer attraktivt
FELLESSKAPET, MØTEPLASSER
DISTRIBUSJONSHUB
Fornebu samtidig som dagens kvaliteter sikres.

UNIKE TILBUD

KUNST & KULTUR

FRILUFTSLIV

KUNST &
KULTUR

SAMSKAPING, LEK OG
EKSPERIMENTERING

INNOVASJON

LÆRINGSARENA

MED UTGANGSPUNKT I HISTORIEN
OG EKSISTERENDE MILJØ

MANGFOLD OG LOKAL
MAT &
VARIERTE OG SESONGBASERTE AKTIVITETER
Ordskyene illustrerer hvordan man
DRIVKRAFT
DYRKNING
kan arbeide tematisk med mange
GRØNT OG
VANN
TESTARENA
BÆREKRAFTIG MATNETTVERK
ulike satsinger på samme tid i
DELTAKELSE, DET SOSIALE
MØTEPLASSERESTETIKK OG UTFORMING
samme område. På denne måten INNOVASJON
vil
&FELLESSKAPET,
TEKNOLOGI
DISTRIBUSJONSHUB
Fornebu kunne utvikle seg til å bli
mer levende og mangfoldig med FREMTIDENS
rom
MAT & DYRKNING
LANDEMERKER
MED
UTGANGSPUNKT
for
mange
ulikeI HISTORIEN
interessegrupperMOBILITETSLØSNINGER
og
OG EKSISTERENDE MILJØ
aktiviteter.
Temaer er valgt ut baser t
PROFESJONELLE AKTØRER
på kunnskapsgrunnlaget.

LANDEMERKER

MED UTGANGSPUNKT I HISTORIEN
OG EKSISTERENDE MILJØ

FRIAREALER TIL EKSPERIMENTERING
REGIONALE ATTRAKTORER

”SPILLE INN” NYE MILJØER

PROFESJONELLE AKTØRER

KUNST &
KULTUR

MANGFOLD OG LOKAL
DRIVKRAFT

FRIAREALER TIL EKSPERIMENTERING
REGIONALE ATTRAKTORER

SAMSKAPING, LEK OG
EKSPERIMENTERING

Hvilke behov er oppfylt på Fornebu?

”SPILLE INN” NYE MILJØER

Felles og motstridende interesser

Nat u r v s by ?
Os l o el l er Bær um?

% MANGLER:

INTERESSANT

FRIAREALER TIL EKSPERIMENTERING

SMÅ SKATTER, VARIERTE
NETTVERK AV OPPLEVELSER

MED RESPEKT
FOR NATUREN

RO, STILLHET OG TRYGGHET

MANGFOLD OG LOKAL
DRIVKRAFT

ATTRAKTORER

KUNST &BIOLOGISK MANGFOLD
FRIAREALER TIL EKSPERIMENTERING HØY TETTHET I KOMPETANSE
TESTARENA
KULTUR
REGIONALE ATTRAKTORER
KLIMA &
FRILUFTSLIV
TEKNOLOGI
”SPILLE INN” NYE MILJØER
MILJØ

MANGFOLD OG LOKAL
DRIVKRAFT

TEKNOLOGI

UNIKE TILBUD

LANDEMERKER

MED UTGANGSPUNKT I HISTORIEN
OG EKSISTERENDE MILJØ
BIOLOGISK MANGFOLD

MANGFOLD OG LOKAL
DRIVKRAFT

FINMASKET OPPLEVELSESNETTVERK

HØY TETTHET I KOMPETANSE
TESTARENA

LÆRINGSARENA

MED UTGANGSPUNKT I HISTORIEN
OG EKSISTERENDE MILJØ

SMÅ SKATTER, VARIERTE
NETTVERK AV OPPLEVELSER

MED RESPEKT
FOR NATUREN

SMÅ SKATTER, VARIERTE
NETTVERK AV OPPLEVELSER

MED RESPEKT
FOR NATUREN
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FINMASKET OPPLEVELSESNETTVERK

FLERE KULTURTILBUD, FLERE MØTEPLASSER, MER KUNST,
OPPLEVELSESRIKE OG VARIERTE GÅRUTER

MANGE lokale ressurser

+ MANGE AKTIVITETER/ARRANGEMENTER

spesielt engasjerte eldre og barnefamilier
% MANGLER:

Ønske om mer fokus på unge

OPPHOLDSMULIGHETER i parkenMANGEL PÅ SØPPELSPANN i naturen
STORE AVSTANDER OG SKALA

KOMFORTABELT

Ønsker om involvering og deltakelse

USAMMENHENGENDE OMRÅDER

+ GODE SYKKELSTIER og stier gjennom parken, GODE TURVEIER/KYSTSTI

% MANGLER:
HOVEDVEIENE OPPLEVES UTRYGGE - For høy hastighet, manglende

TRYGT

overganger, tett trafikk
OMRÅDER MED MANGELFULL BELYSNING, S
 LITTE OG TOMME OMRÅDER

+ KOSELIG OG TRYGT I PARK, BOLIGOMRÅDER OG NATUROMRÅDER

% MANGLER:
DÅRLIG KOLLEKTIV FORBINDELSE TIL BÆRUM

NYTTIG +
TILGJENGELIG

BÅTFORBINDELSE TIL OSLO, URBANE TILBUD, TILBUD FOR BARN/
UNGE/ELDRE

• Når det gjelder de to største utfordringene, om hvordan man ønsker å bo og leve på Fornebu;
konflikten mellom by og land, og skillet mellom Oslo- og Bærum-kulturen, blir det viktig med
en inkluderende prosess og diskutere mer i dybden hva god bo- og bykvalitet er -utover tetthet
og høyder.
• Analysen viser at det er kulturforskjeller og forskjellige preferanser, mellom de eldre og de
yngre beboerne på Fornebu.
• Videre ser vi at de som arbeider på Fornebu, men bor et annet sted, har mindre eller liten
tilknytning til stedet.
• Det kommer frem at det er stort engasjement på Fornebu, med ressurssterke lokale
aktører, organisasjoner og mennesker som ønsker å bli involvert i utviklingen av
området. Flere av disse er særlig opptatt av å sikre tilbud for unge, som de mener at
det ikke er nok fokus på nå.

+ GOD FYSISK INFRASTRUKTUR INTERNT, GODE FORBINDELSER TIL OSLO
(MED VITEN OM AT FORNEBUBANEN KOMMER), LETT TILGJENGELIG
NØDVENDIGE FUNKSJONER (SKOLE, MATBUTIKK ETC.)

Anbefalinger

+
+

2020

2023

2020+

DYRKE
FORSKJELLIGHETEN
Dele inn enda tydeligere
i geografisk avgrensede
distrikter.

SY SAMMEN
den fragmenterte strukturen med
løyper og opplevelses- forbindelser,
f.eks kunst, aktivitet, miljøløype.

MER FINMASKET
FUNKSJONSMIKS
i programmering
og aktivitet.

DET PERMANENTE
MIDLERTIDIGE
Midlertidighet og testarenaer
som en naturlig del av
utviklingen og aktiveringen
av området.
Eksperimenterende områder,
”mens vi venter” -testarenaer,
flyttbare strukturer.

• Det anbefales å styrke de forskjellige soner/
distrikter som allerede finnes, gjennom
større mangfold i arkitektur, utforming og
nye funksjoner.
• Det bør også fokuseres på i større grad å
sammenkoble området sammen slik at de
definerte ”funksjons-øyene” forbindes, for
å skape mer flyt i aktiviteten på tvers. Dette
kan gjøres både gjennom strakstiltak og på
lang sikt.
• Finmasket funksjonsmix i kombinasjon med
at det tilrettelegges for det ”permanente
midlertidige” vil gi mulighet for at det
skapes mer liv og aktivitet på Fornebu
som oppleves variert knyttet til de ulike
årstider. I tillegg kan det gi mulighet for
å utforske nye funksjoner og tilbud i den
pågående transformasjonen av området.
Flyttbare funksjoner som supplement til
permanente funksjoner kan for eksempel
være interessant å utforske.

