
Del 3
De viktigste faser i planprosessen



Viktige faser i statens perspektiv
• Vedtak om ny hovedflyplass
• Stortingsbehandling av LVs alternative scenarier for etterbruk av Fbu
• Statsbygg overtar forvaltningsansvaret (Del 2)

• Illustrasjon av tettheter
• Næringsetableringer før nedleggelse (Del 7)

• Norske Skog
• Radisson Blu
• Telenor

• KU
• Erfaringsoverføring fra Pilestredet Park

• KDP 1
• KDP 2
• Utbyggingsavtaler 

• forhandlinger
• lovregulering



1995 – hvor var vi?

Vi var på vei 
- ut av 70 tallets industrifraflytting fra byene og 
- 80 tallets bestrebelser for revitalisering av forslummede sentrumsområder,
- til 90 tallets gentrifisering, caffe-latte kultur og dot.com etableringshysteri.



– ut av den Skandinaviske bank-krisen



Boligmarkedet - den gang og nå

Med dette bildet var Bærums ‘maks 400 boliger pr år’ sett på som den begrensende faktoren



Næringsmarkedet – og lokal konkurranse

Med dette bildet var næringsutbygging den store utfordringen

Lokalt ble Bærums største arbeidsplass nedlagt, 
samtidig som Bærums største kompetansebaserte næring; oljekonsulentbransjen, bygd ned



Bærekraftig byutvikling



Erfaringsoverføring fra Pilestredet Park til Fornebu



Gjenbruk

P-huset i bruk for fremtidig næringsetableringer

‘Næringsutbygging bør i hovedsak begrenses til 
de arealer hvor det i dag ligger bygninger’



KU

• Pilestredet Park ble akseptert som ‘ett tiltak’
• Fornebu-utviklingen ble konsekvensutredet under ett

• Bærum var mot KU for områdeutvikling
• Oslo gikk inn som med-tiltakshaver

• Alternativet 
• Dagens rettstilstand

• ‘planer’ i tillegg til ‘tiltak’



Illustrasjon av utbyggingsvolumer

Et virkemiddel for dialog
- mellom to parter med svært ulike synspunkter
- ved å la andre drøfte spørsmålet,
- etter først å ha satt seg inn i problemstillingen
- ved å løse og illustrere hvert sitt tildelte standpunkt



Forneby–visjon anno 1996
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