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Kort sammendrag
Bærum kommune har som mål å utvikle Fornebu til et nullutslippsområde innen 2027.
Transportsektoren representerer store utslipp, og tiltak i denne sektoren kan ha stor betydning for om
man når dette målet. En måte å bidra på er å legge til rette for et helelektrisk klimavennlig
mobilitetssystem for Fornebu.
Klimagassanalysen som er gjennomført i denne konseptutredningen viser at potensialet for å redusere
klimagassutslippene fra transport for beboere og arbeidende på Fornebu ligger i området 30-50%
sammenlignet med et referansealternativ som følger vedtatt politikk. Dette indikerer at tiltakene som
er anbefalt for å realisere Fornebu som et nullutslippsområde kan styrke Bærum kommunes evne til å
nå sine mål i tråd med Parisavtalen om 40 % utslippskutt innen 2030.
Aktuelle tiltak er knyttet til innovative og klimavennlige mobilitetsløsninger, bærekraftig
områdeutvikling og elektrifisering av transportløsningene som tas i bruk på Fornebu.
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SAMMENDRAG
Arbeidet med konseptutredningen har resultert i følgende hovedfunn:
1. Klimaanalysen viser at potensialet for å redusere klimagassutslippene fra transport for
beboere og arbeidende på Fornebu ligger i området 30-50% sammenlignet med et
referansealternativ som følger vedtatt politikk. Dette indikerer at tiltakene som er anbefalt for
å realisere Fornebu som et nullutslippsområde kan styrke Bærum kommunes evne til å nå sine
mål i tråd med Parisavtalen om 40 % utslippskutt innen 2030.
2. Arbeidsreiser til og fra Fornebu forårsaker like stor utslipp som alle andre reiser til sammen.
Derfor vil det være store utslippskutt å hente på at folk i økende grad bor nær der de arbeider.
3. Allerede observerbare trender og vedtatt politikk vil føre til en utvikling mot
lavutslippssamfunnet i alle tilfelle. Den viktige gevinsten av å innføre ambisiøse tiltak på
Fornebu er derfor knyttet til å forskuttere denne utviklingen, og dermed oppnå store
utslippskutt tidligere.
4. Det største potensialet for utslippsreduksjon for transport er forbundet med å redusere
transportbehovet - Bærum kommune kan ikke basere seg på elektrifisering alene for å nå
klimaambisjonene.
5. Fornebubanen er en av de viktigste premissene som må ligge til grunn for klimavennlig
mobilitet til og fra Fornebu.
6. Det blir trolig en miks av ulike transportløsninger som vil komplettere og delvis erstatte dagens
løsninger.
7. Det finnes svært mange tilgjengelige teknologiske løsninger som bidrar til klimavennlig
mobilitet. Suksesskriteriene for et helelektrisk mobilitetssystem handler imidlertid mindre
grad om ny teknologi, men mest om at man må ta denne i bruk.
8. Den samlede utbyggingen på Fornebu innebærer at kapasiteten i el-nettet må økes. Det er
først og fremst oppvarmingsbehov i byggene som bidrar til dette.
Hensikten med klimaanalysen har vært å vise hva potensialet for utslippskutt vil være med en helhetlig
samlet tiltakspakke som legger til rette for helelektrisk, klimavennlig mobilitet for beboere og
arbeidende på Fornebu. Klimaanalysen vurderer således en samlet tiltakspakke som går utover det
som er vedtatt i KDP3.
En slik utvikling kan ikke oppnås med ny teknologi alene. En suksessfaktor vil være å planlegge helhetlig
for bruk av det som allerede er kjent teknologi, samtidig som man tilrettelegger for sambruk av
klimavennlige transportformer (gange/sykkel/kollektiv/elektriske kjøretøy).
I tillegg til å følge opp krav og retningslinjer i KDP3 bør utbyggere etterstrebe å legge til rette for
etablering av nødvendige funksjoner som trengs i hverdagen (matbutikk, skoler/bhg, lekeplasser,
rekreasjon etc.), slik at man på den måten reduserer det totale behovet for transport/mobilitet ut av
området. Denne strategien kan oppsummeres i at tilbudet skal være «Godt nok lokalt!», som da også
impliserer at tilbudene lokalt er attraktive nok til at man ønsker å benytte seg av dem. Dette krever da
at man investerer i tilbud beboere og arbeidende på Fornebu har behov for både i hverdagen og ellers.
I tillegg er det avgjørende å legge til rette for at flest mulig kan både bo og jobbe på Fornebu.
Tilrettelegging for dette kan skje både gjennom etablering av kontorfellesskap og av attraktive
boområder. Kombinasjonen av disse typene har det største totale potensialet for å redusere
klimagassutslippene fra transport. Dette fordi de vil bidra til en bymessig utvikling på Fornebu som
legger til rette for en mobilitetsadferd tilsvarende det man observerer i andre byområder, der gange
og sykkel, i tillegg til kollektivtransport er de dominerende transportformene. Dessuten vil en slik
utvikling ha andre positive effekter for livskvalitet, folkehelse, luftkvalitet m.m. Man har således er en
unik mulighet til å legge til rette for at Fornebu skal bli en attraktiv bydel med særegne kvaliteter, og
dermed skape et sted folk ønsker å være, ikke bare bo og jobbe.
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1 INNLEDNING
Bærum kommune har som mål å utvikle Fornebu til et nullutslippsområde innen 2027.
Transportsektoren representerer store utslipp, og tiltak i denne sektoren kan ha stor betydning for om
man når dette målet. En måte å bidra på er å legge til rette for et helelektrisk klimavennlig
mobilitetssystem for Fornebu.
Bærum kommune har gjennomført en konseptutredning med følgende tema:
-

Vurdering av energi- og effektbehov for et helelektrisk mobilitetssystem på Fornebu.
Muligheter for laststyring og effektutjevning ved bruk av nye teknologiske løsninger.
Reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren på Fornebu ved etablering av helelektrisk
og klimavennlig mobilitetssystem.

Konseptutredningen er gjennomført i samarbeid med ca. 30 private og offentlige aktører med ulike
interesser på Fornebu, og har vært ledet av Bærum kommune og Smart City Bærum. Som
arbeidsmetodikk er det benyttet er serie tematiske workshops med fokus på utvalgte tema. Arbeidet
munner ut i en klimagassanalyse der man ser på aktuelle helthetlige mobilitetskonsepter for Fornebu
og sammenligner mot et referansescenario.
Rapporten er inndelt som følger:
-

-

Kapittel 1 Innledning
Kapittel 2 beskriver området, konseptutredningen, organisering og deltakere.
Kapittel 3 beskriver rammebetingelser, herunder vedtatte klimapolitiske mål og vedtatt
politikk for transport- og områdeutvikling.
Kapittel 4 omhandler transportbehov per i dag, forventet fremtidig utvikling og potensialet for
redusert transportbehov gjennom ulike tiltak.
Kapittel 5 omhandler aktuelle tiltak knyttet til mobilitetsløsninger og ny teknologi (WS1),
områdeutvikling og fysisk tilrettelegging (WS2) og energi-/ effekt (WS3).
Kapittel 6 omhandler energi- og effektsituasjonen på Fornebu og tilhørende tiltak.
Kapittel 7 presenterer helhetlige konsepter for helelektrisk klimavennlig mobilitet på Fornebu,
basert på muligheter, løsninger og tiltak beskrevet i de foregående kapitlene samt beregninger
av klimagassutslipp fra transport av beboere og arbeidende på Fornebu, for de helhetlige
konseptene.
Kapittel 8 presenterer oppsummering og anbefalinger fra arbeidet med konseptutredningen.

Viktige delmål for konseptutredningen har vært utstrakt samhandling mellom deltagende aktører og
identifikasjon av potensielle pilotprosjekter for uttesting og demonstrasjon på Fornebu, ref. mål i
klimaklok kommune samt klimastrategien til Bærum kommune.
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2 OM HOVEDPROSJEKTET OG KONSEPTUTREDNINGEN
2.1

Om Fornebu - hovedprosjektet

Fornebu har en flott beliggenhet på en sør‐vestvendt halvøy ut i Oslofjorden, med nærhet til sjøen på
tre sider, en raus park i sentrum og flere viktige naturområder. Sammen med kunst og kulturminner,
gode møteplasser og kort vei til Oslo/Sandvika, gjør dette at området har alle forutsetninger for å
bygge gode boligområder og skape byliv. I tillegg kan Fornebu skilte med et livskraftig næringsliv og
planene om Fornebubanen ligger klar. I Bærum kommunes arealstrategi fra 2017 er Fornebu utpekt
som prioritert utbyggingsområde.
Det er vedtatt utbygging av T‐banelinje fra Fornebu via Lysaker og Skøyen til Majorstua,
Fornebubanen. Det planlegges for tre T‐banestasjoner på Fornebu. Beregnet reisetid fra
endestasjonen i Fornebu Sør til Majorstuen er ca. 13 minutter.
Revidert kommunedelplan, «Fornebu 2035 ‐ kommunedelplan 3 ‐ arealdel» [1], heretter KDP3 har til
hensikt å legge til rette for en bymessig utvikling på Fornebu. Den årlige befolkningsveksten i Bærum
har nesten fordoblet seg siden de nye boligområdene på Fornebu ble planlagt i 1999. Utbyggingen de
neste 20 årene skal derfor skje på andre premisser. I KDP 3 deles Fornebu inn i tre områder; byen,
parken og landet.
Bærum kommune har
gjort vedtak om å være
en klimaklok kommune. I
august
2017
la
kommunen fram forslag
til Klimastrategi 2030
med
tilhørende
handlingsplan,
med
hovedtemaene mobilitet,
bygg og ressursbruk.
Som et av hovedmålene i
strategien er det satt at
innen 2027 skal Fornebu
være etablert som et
nullutslippsområde.
I
tilknytning til planlegging,
bygging og tilrettelegging
på Fornebu skal det være
enkelt å gjøre klimakloke
valg både som enkelt
personer
og
som
samfunn.

Figur 2-1 Planavgrensning for KDP3 på Fornebu.

I begrepet «etablert som utslippsområde» ligger målsetting om at Fornebu kan vise frem «state of the
art» løsninger som peker frem mot nullutslippssamfunnet, mer enn at Fornebu isolert sett skal ha er
nullutslippsregnskap i 2027.
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Figur 2-2 Overordnet prinsipplan for gate-, park- og byromstruktur.

Figur 2-3 Oversikt over de tre planlagte T-bane stasjonene på Fornebu (til venstre) og illustrasjon av «Byen»,
«Parken» og «Landet».
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Fornebu skal utvikles av mange private og offentlige eiendomsutviklere, herunder Bærum kommune
selv, OBOS, Selvaag Eiendom, Teleplan Eiendom, Aker, KLP og flere. Kommunen stiller krav om at vekst,
utbygging og urbanisering skal gjennomføres med hensyn til bærekraft, stedsidentitet og vern av
naturmangfold/kulturminner/kulturmiljøer. All økning i personaltransport skal tas med sykkel, gange
og kollektiv.
Fornebubanen skal være ryggraden i kollektivbetjeningen av Fornebu. Planens hovedgrep med høyest
utnyttelse nærmest banen og en senterstruktur med tre lokale sentrum tilknyttet de tre T‐
banestasjonene skal bygge opp under dette. Områdene lengst unna banen skal betjenes av buss langs
Forneburingens vestre del. Forneburingen «deles» i to. For vestre del av ringen opprettholdes to
kjørefelt som i dagens situasjon, men kjørebanebredden utvides slik at to busser kan møtes.
Fartsgrensen bør settes til 40 km/t. Østre del av Forneburingen vil i større grad bli en lokalgate som
kan stenges for gjennomkjøring. Det må etableres en tilfredsstillende kobling for buss mellom
Forneburingen vest og Snarøyveien sør.
Vestre Lenke vil gi Fornebu en ny hovedvei inn i området. Flatt landskap, korte avstander og et allerede
robust gang‐ og sykkelveinett gjør Fornebu ideell for sykling og som forbilde for klimavennlig
byutvikling. Fornebu kan bli det første området i Bærum til å nå målet om sykkelandel på 20% i 2030
iht. Bærum kommunes forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinett 2018 ‐ 2030. I planforslaget
videreføres eksisterende sykkelveinett i felles trasé med gående i parken og grøntkorridorene. Nye,
separate sykkelveier etableres ved siden av fortauet langs hovedgatene. Snarøyveien og
Forneburingen vest og langs østkysten av Fornebu. Forneburingen øst blir sykkelgate med redusert
hastighet og begrenset adgang for biler.
Både Fornebubanen og Vestre Lenke forutsettes gjennomført, og ligger til grunn også i
referansescenarioet for klimagassregnskapet.

2.2

Om konseptutredningen

2.2.1 Formål
Formålet med konseptutredningen er å vise hva som må til av helhetlige mobilitetsløsninger for å gi
vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp fra transportsektoren for å realisere Fornebu som et
nullutslippsområde innen 2027. Bærum kommunes krav og miljøambisjoner har vært førende for de
løsninger og teknologier som er beskrevet. I denne konseptutredningen er det sett på følgende:
-

Energi- og effektbehov for et system basert på helelektrisk klimavennlig mobilitet på Fornebu.
Muligheter for laststyring og effektutjevning ved bruk av nye teknologiske løsninger.
Reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren på Fornebu ved etablering av helelektrisk
mobilitetssystem.

Aktuelle tiltak og teknologier som er vurdert er fornybar lokal energiproduksjon, ladeinfrastruktur og
behov for energilagring, tiltak for effektutjevning og styring av makseffekt (batterier, V2G etc.),
introduksjon av nye typer klimavennlige mobilitetsløsninger (herunder elektriske kjøretøy,
selvkjørende kjøretøy, bilpoolordninger etc.).
2.2.2 Gjennomføringsmodell
Konseptutredningen har vært gjennomført som et samspill mellom ulike aktører (det henvises til kap.
2.4 for videre presentasjon av aktørbilde) og resultatene som presenteres i denne rapporten er i stor
grad et resultat av innlegg og gruppearbeid på workshops samt deltagende aktørers kompetanse og
interesser.
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2.2.2.1 Workshops
Det er i løpet av utredningsprosjektet gjennomført fire workshops med følgende tema:
-

Mobilitetsløsninger: bildelingsordninger, kommunikasjonsløsninger, skyløsninger, apper etc.
Områdeutvikling og fysisk tilrettelegging med særskilt fokus på hva eiendomsutviklere bør/kan
gjøre for å tilrettelegge sine eiendommer.
Energi og effekt: lokal elproduksjon, ladeinfrastruktur, tilgjengelig nettkapasitet (inkludert
eventuelt investeringsbehov), energilagring, effektutjevning.
Oppsummering av de tre foregående WS inkludert barrierer for måloppnåelse (fysiske,
teknologiske, rammebetingelser etc.).

Figur 2-4 Gjennomføringsmodell for konseptutredningen.

Valg av tema og etablering av strategi for workshops er gjort i samarbeid med styringsgruppen (kap.
2.2.4). Det har vært deltagelse fra ulike bedrifter med ulik kompetanse. Alle presentasjoner og innlegg
er samlet på nettsiden til SmartCity Bærum, se link her.
2.2.2.2 Prosjektledelse
Konseptutredningen har vært ledet av Arthur Wøhni og Unni Larsen i Bærum kommune / Smart City
Bærum, med bistand fra Asplan Viak. Prosjektledelsen har hatt ukentlige koordinerings-/arbeidsmøter
stort sett gjennom hele prosjektperioden.
2.2.2.3 Styringsgruppe
Styringsgruppen har bestått av følgende personer / aktører:
Aktør

Kontaktperson

Rolle

Bærum kommune

Arthur Wøhni

Leder

Smart City Bærum

Unni Larsen

Medlem

Teleplan Eiendom

Jørn A. Longem

Medlem

OBOS

Tor Evert Lindeland

Medlem

Hafslund Nett

Lars Ove Johansen

Medlem

Enova

Frode Olav Gjerstad

Observatør

Asplan Viak

Liv B. Rindal

Sekretær

Styringsgruppen har hatt møter ca. hver annen måned i prosjektperioden. De tematiske workshopene
og strategi for rekkefølge og organisering av disse har vært forankret i styringsgruppen.
Bærum kommune
Bærum kommune er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Bærum utgjør sammen med
nabokommunen Asker den vestlige delen av Akershus fylke. Pr 2017 var innbyggertallet i Bærum på
ca. 125 000 og kommunen har en økende befolkningsutvikling.
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Smart City Bærum
Smart City Bærum er et partnerskap mellom kommunen og privat sektor i Bærum. Målet til
organisasjonen er å bidra til å redusere energi forbruket og klimagassutslippene gjennom felles
prosjekter og samarbeid. For mer info om organisasjonen, se link i fotnote1. Smart City Bærum ledes
av Unni Larsen. Larsen har deltatt i prosjektledelsen for konseptutredningen.
Hafslund Nett AS
Hafslund Nett er områdekonsesjonær for kraftnettet for store deler av Oslo og Akershus. Hafslund Nett
har 740 000 kunder og overfører ca. 18 000 GWh energi i distribusjonsnettet pr år. NACE-bransje:
35.130 Distribusjon av elektrisitet.
Hafslund Nett har deltatt aktivt i konseptutredningen og har sittet i styringsgruppen for prosjektet.
Hafslund Nett har også deltatt aktivt i workshops og har bidratt med innlegg om energi- og
effektsituasjonen samt planer for videre utbygging av kraftsystemet på Fornebu.
Asplan Viak AS
Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år
bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Asplan Viak har ca. 900
medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Virksomheten er organisert i to divisjoner: Plan og
Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Asplan Viak har deltatt i prosjektledelsen for konseptutredningen
og har hatt faglig ansvar klimagassanalysen for det helhetlige mobilitetssystemet, utredning av
solenergipotensialet på Fornebu og tilhørende teknologi, samt prosjektrapport, sluttrapport og
organisering av workshops.
OBOS
OBOS er Norges største boligbyggelag og boligforvalter, en av Nordens største boligbyggere og et
samvirkeforetak som er eid av medlemmene. Ved utgangen av 2018 hadde OBOS 454 442 medlemmer
– det høyeste antallet noen gang. OBOS har virksomhet innen boligutvikling, bank, forsikring,
eiendomsmegling, forvaltning, rådgivning, næringseiendom og digitale tjenester. OBOS er største
utbygger på Fornebu, og har en sentral rolle i utviklingen av Fornebu som boområde.
Teleplan Eiendom
Teleplan Eiendom eier og drifter kontorbygg og boliger på Lysaker/Fornebu. Selskapet ble etablert i
1995 og er heleiet av Teleplan Holding AS. Teleplanbyen, som ligger sentralt til mellom Lysaker og
Fornebu, er under utvikling. Antatt mulig utbyggingsareal er ca. 109 000 m2.

1

https://smartcitybaerum.net/om/
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2.2.2.4 Deltakende bedrifter og aktører
Det har vært god deltagelse fra offentlig og private aktører med ulike typer interesser på Fornebu.
Følgende aktører har deltatt i konseptutredningen:
Offentlige aktører

Utbyggere/eiendoms- Teknologi- og tjenesteleverandører
selskap

Ruter

Teleplan Eiendom

Møller mobilitet / Hyre.no

Unox

Oslo kommune

OBOS

Moveabout/Mobility Park

Inspire Invest

Hafslund Nett

Selvaag Bolig

Samme vei

Kolonial.no

Akershus fylkeskommune

Aker

Entur

Avis/Zaptec

Statens Vegvesen

Telenor

Easypark

Schneider Electric

Forskningsrådet

Umoe AS

Amesto

ABB

Asker kommune

Technopolis

Volvo

Telenor

Acando

Cisco

Enova

Accenture
Andre
Futurebuilt

Elbilforeningen
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3 MILJØAMBISJONER OG RAMMEVERK
Norsk lovverk har detaljerte krav på miljøoppfølging og kontroll av miljøytelser ved områdeutvikling.
Bærum kommune har videre en svært ambisiøs miljø- og klimapolitikk, med tilsvarende eller høyere
mål enn statlige krav og retningslinjer. I tillegg kommer krav og målsetninger knyttet til transport (blant
annet nullvekstmålet) og lokal fornybar energiproduksjon.

3.1

Overordnede føringer

3.1.1

Nasjonale klimamål

Klimaavtalen fra Kyoto (1997) er nå inne i sin andre periode. For Norge innebærer denne følgende
klimamål for 2020:


År 2020: Norge skal frem til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30
prosent av Norges utslipp i 1990.

Disse målene er først og fremst et resultat av forhandlinger som endte med Parisavtalen i desember
2015, der et stort flertall av verdens land tok på seg utslippsforpliktelser. Som resultat av Parisavtalen
vedtok Stortinget i juni 2017 den såkalte klimaloven, som beskriver våre nasjonale klimamål. Disse er:


År 2030: Utslipp av klimagasser i 2030 reduseres med minst 40 prosent fra referanseåret 1990.



År 2050: Målet skal være at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Med
lavutslippssamfunn menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste vitenskapelige
grunnlag, utslippsutviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, er redusert for å motvirke
skadelige virkninger av global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen 12. desember 2015
artikkel 2 nr. 1 bokstav a.

Målet skal være at klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra
utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurdering av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av
norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter.
3.1.2 Bærum kommunes klimamål og klimastrategi for 2030
Kommuneplanen stiller krav om at større prosjekter skal ha et miljøprogram ved regulering. Dette skal
inneholde klima-, miljø- og energi ambisjonene for utbyggingsområdet. Miljøambisjonene må
konkretiseres med miljømål og tiltak. Disse fastsettes ut fra vurderinger om b.la. naturmangfold,
forurensning og ressursbruk, inkludert energiform, og omfatter tiltak gjennom hele prosjektets livsløp.
Delmål under klima og miljø:
-

utvikle og iverksette miljøvennlige løsninger for å bli klimanøytral før 2050
forebygge skader som følge av klimaendringer ved å stille miljøkrav i arealplanleggingen

3.1.2.1 Klimastrategi og klimaklok kommune
Bærum kommune har gjort vedtak om å være en klimaklok kommune. Klimaklok kommune skal bidra
til et bedre Bærum, til å nå nasjonale mål og til å hindre omfattende global oppvarming. Gjennomføring
av Klimastrategi 2030 skal redusere klimafotavtrykket, gi bedre folkehelse og mer kortreist liv med
lavere transportbehov. Samarbeid med innbyggere og næringsliv, med vekt på involvering, innovasjon
og initiativ, er hovedgrepet i strategien. Basert på dette er det utarbeidet en strategi - Klimastrategi
2030.
Gjennomføring av Klimastrategi 2030 skal redusere kommunens klimafotavtrykk, gi bedre folkehelse
og mer kortreist liv med lavere transportbehov. Samarbeid med innbyggere og næringsliv, med vekt
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på involvering, innovasjon og initiativ, er hovedgrepet i strategien. Kommunen har følgende mål for
sitt klimaarbeid2:




Mål 1: I 2020 er Bærum etablert som en miljø- og klimaklok kommune.
Mål 2: I 2050 skal Bærum være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal klimagassutslippene
være redusert med minst 40 prosent.
Mål 3: I 2027 skal Fornebu være etablert som nullutslippsområde.

Strategien er tematisk delt i tre områder: mobilitet, bygg og ressursbruk, som vist i figuren under.

Figur 3-1 Bærum kommunes klimastrategi. Kilde: Bærum kommune.

Denne konseptutredningen er et svar på tema mobilitet i figuren over.
Ett av hovedmålene i Bærum kommunes klimastrategi er at Fornebu skal være etablert som et
nullutslippsområde i 2027. Kommunen skal bidra med å legge til rette for at både næringsliv og
forskning velger Fornebu som arena for piloter og innovasjon av bærekraftige løsninger.
3.1.2.2 Pilot i ZEN – “Zero Emission Neighbourhoods»
Det har i flere år vært arbeidet med å gjøre bygg utslippsfrie, dvs. tilnærmet null utslipp av
drivhusgasser under bygging og drift av bygningene (ZEB – Zero Emission Buildings). Perspektivet
utvides nå til det å utvikle nullutslippsområder – ZEN som står for Zero Emission Neighbourhoods, eller
nullutslipps nabolag. Ideen er å arbeide innenfor et geografisk område med ressurseffektive bygninger,
overgang til mer fornybar energi, nullutslippstransport og å tilrettelegge for at innbyggerne lett kan
velge løsninger som reduserer klimagassutslipp.
ZEN har per nå syv pilotprosjekter i Norge, der ett av dem er lokalisert på Fornebu. Pilotprosjektet på
Fornebu er Oksenøya senter, et område bestående av en fem-parallell barneskole, barnehage for 300
barn, flerbrukshall, 9’er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg og bo- og behandlingssenter med 150

2

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune/
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beboerenheter. Pilotprosjekt i ZEN innebærer smart arealbruk, innovative energiløsninger og
bygningsmaterialer med lavt karbonavtrykk samt mobiltetsløsninger for nullutslippstransport.
3.1.2.3 Smart City Klimadashboard
Bærum kommune utvikler i samarbeid med Telenor et Smart City Klimadashboard der geografisk
område i første versjon er avgrenset til Fornebulandet. Løsningen skal sammenstille og visualisere
data fra ulike aktører innen hovedområder som transport, forbruk, miljø/luftkvalitet og mobilitet.
Målgruppen for løsningen er både politikere/administrasjon i Bærum kommune og innbyggere, samt
at informasjonen også skal oppleves som relevant for andre brukere av byen som næringsliv, pendlere,
lag og foreninger. Hensikten med løsningen er å:
-

øke bevisstheten om utførte tiltak og aktører som bidrar positivt i arbeidet mot en smartere
og grønnere bydel
kunne bruke oppdatert fakta og relevant data i kommunens klimakommunikasjon
visualisere data (både i sanntid og historiske trender) slik at man kan monitorere status
på konkrete mål
måle effekten av ulike tiltak som gjennomføres
sammenstille data for å få ny innsikt, gjøre faktabaserte beslutninger og korrigere kursen om
nødvendig

3.1.3 Om reguleringsplanen for Fornebu, KDP3
KDP3 skal tilrettelegge for en bymessig utvikling med høyere utnyttelse på Fornebu. Fremtidig
utbygging må i enda større grad være bærekraftig med hensyn til arealbruk, klima, transport og
bevaring av naturverdier. Planen er et overordnet styringsverktøy for alle kommende
områderegulering- og detaljreguleringer på Fornebu og angir viktige hensyn og vurderingstema for
kommunens saksbehandling.
Kommunestyret i Bærum vedtok Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) 27. mars 2019. KDP3 har en
planramme på 11 000 boliger, noe som tilsvarer en økning på ca. 25 000 innbyggere. Det skal
tilrettelegges for fremtidsrettet trafikk og mobilitet for å nå kommunens klimamål. Det ligger mye god
miljøtenkning bak KDP3. Link til denne ligger på nettsiden til Bærum kommune3.
3.1.4 Miljøprogram Fornebu
Sammen med utarbeidelse av KDP3 er det utarbeidet et revidert Miljøprogram som utgjør
rammeverket for å nå miljø- og klimamål på Fornebu. Programmet skal være et viktig styringsredskap
for både kommune, prosjekterende, utbyggere og entreprenører til å velge fremtidsrettede
miljøløsninger i byggeprosjektene.
Mål for mobilitet som ligger inne i miljøprogrammet:
1. På Fornebu skal det være attraktivt og trygt å sykle og gå. Fornebu skal ha et transporthierarki
der befolkningen velger gange og sykkel som fremkomstmiddel fremfor bil, og der det er en
god fremkommelighet til kollektivtransport. På Fornebu skal det utvikles bilfrie områder.
2. Utarbeide en egen parkeringsstrategi for Fornebu/redusere parkeringsnorm.
3. På Fornebu skal bilkjøring reduseres ved fleksible/kombinerte mobilitetstjenester og grønn
mobilitet som tilrettelegger for delingsløsninger for sykkel og bil, selvkjørende kjøretøy for
vareleveranser og kollektivtransport.
4. Offentlige rom og møteplasser, uteareal og inngangsløsninger skal ha en god utforming for
gående og syklister. Prosjekter skal sikre gode parkeringsmuligheter for syklister.

3

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/stedsutvikling-i-barum/nye-fornebu/
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3.2

Rammebetingelser for transportsektoren

3.2.1 Nasjonal transportplan – fossilfrie kjøretøy
Nasjonal transportplan (NTP) beskriver regjeringens transportpolitikk. NTP 2018–2029 ble lagt frem i
2017, og arbeidet med NTP 2022-2033 er i gang. I NTP sies det bl.a. følgende om utslippsfire kjøretøy;
«Regjeringen vil bl.a. legge til rette for at det skal lønne seg å velge nullutslipp ved kjøp av bil og legger
til grunn at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. Nye bybusser skal
være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025. Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 pst. av
nye langdistansebusser og 50 pst. av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy. Videre skal
varedistribusjonen i de største bysentra være tilnærmet nullutslipp innen 2030.» Det er et flertall på
Stortinget for å stanse salget av fossilbiler etter 2025, men foreløpig har ikke dette medført noe forbud
i lovs form.
3.2.2 Nullvekstmål - transport
Nullvekstmålet vedtatt i Stortinget [2] går ut på at man ønsker null økning i personbiltransporten i
årene fremover i norske byer:
«Regjeringen vil (…) At persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport,
sykkel og gange»
Dette innebærer at biltrafikken skal holdes på dagens nivå til tross for den forventende
trafikkøkningen. Transportveksten i de større byområdene skal i stedet dekkes med kollektivtransport,
sykkel og gange. I byområder med stor befolkningsvekst og tilhørende stor transportvekst vil
bilandelen måtte reduseres mer enn i byområder med lav transportvekst, og antall reiser med
kollektivtransport, sykkel og gange må vokse tilsvarende mer. Nullvekstmålet har blitt en gjenganger i
politiske og planfaglige dokumenter, og er forankret i Nasjonal Transportplan 2018-2029.
3.2.3 Ved bruk av droner - Luftfartsloven
Bruk av droner er regulert gjennom Luftfartsloven med tilhørende forskrift. Formålet med
loven/forskriften er å fastsette visse særbestemmelser for luftfartøy som ikke har fører om bord.
Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.
3.2.4 Personvern
Med hensyn til nye teknologiske mobilitetstjenester vil det kunne være en utfordring å ivareta lov om
personvern i lagring av personlig data og overvåking av forbrukerne. Lovverk knyttet til personvern:
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
3.2.5 EU-direktiv
Nye klimakrav i EUs innkjøpsdirektiv for The clean vehicles direktives (rent kjøretøy) vil få konsekvenser
også i Norge, som vil måtte forholde seg til de mål som er satt i direktivet:
-

Busser i 2030: 33 - 66 %
Lastebiler i 2030: 7 - 15 %
Biler frem til 2030: 18,7 – 38,5 %
Biler fra 2025: Kun null-utslippsbiler (el- og hydrogenbiler)

3.2.6 Ruters mål for utslippsfri kollektivtransport
Utgangspunkt for Ruters miljømål er NTPs føringer om at motorisert trafikk skal dekkes gjennom
kollektivtrafikken, og kollektivtrafikken skal i fremtiden kun benytte fornybar energi, og på sikt
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utslippsfrie løsninger. I tillegg er Ruter et viktig redskap for at eierne, Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune, skal nå sine ambisiøse miljømål. Gjennom prosjektet Fossilfri 2020 er det lagt en plan
for hvordan all kollektivtransport kun skal kjøre på fornybar energi i 2020. Prosjektet ble startet i 2014,
og i juni 2015 vedtok Ruters styre en den gang så ambisiøs plan for hvordan Oslo og Akershus i 2020
kun skal ha kollektivtransportmidler som benytter fornybar energi. Prosjekt Fossilfri 2020 ble avsluttet
i 2018. Målet videre nå er utslippsfri kollektivtransport, som innebærer at alle busser, båter,
minibusser og drosjer som kjører for Ruter skal ha utslippsfri drift i løpet av 2028.

3.3

Fremtidige forskriftskrav i energisektoren

Koblingen mellom el-forsyning og transportsektoren har så langt begrenset seg til den elektrifiserte
delen av jernbanen. I fremtiden vil el-forsyning og transportsektoren kobles nærmere sammen bl.a.
ved at:
-

Elektrisk drift av kjøretøy blir mer vanlig.
Batterikapasiteten i kjøretøy kan brukes som energi- og effektlager for stasjonær el-forsyning.
Kombinasjonen solenergi (solstrøm) produsert på/ved bygg og batterikapasitet i bygg og i
kjøretøy vil få økt betydning som element i el-forsyningen.

Akkurat som i telebransjen, der man tidligere var opptatt av kostnader pr mengde (kr/tellerskritt) og
ikke kapasitet(kr/GB) som i dag, mener mange at man innen el-bransjen vil bli mer opptatt av kostnad
pr kapasitet (kr/kW) og ikke mengde (kr/kWh). Dette er naturlig fordi jo el- infrastrukturen må ha
kapasitet til å levere på tidspunkt der etterspørselen er på sitt høyeste. I praksis er dette i ukedager på
kalde vinterdager. Dette innebærer at man investerer i infrastruktur som kapasitetsmessig utnyttes
fullt ut bare i svært korte tidsrom. Dette forholdet gjør det mer aktuelt å sette prislapp på kapasitet
(effektbruk) snarere en energibruk alene.
Innledningsvis i dette prosjektet ble det stilt spørsmål om el-forsyningen inn til Fornebuområdet ville
ha tilstrekkelig kapasitet, ikke bare til å greie økt stasjonær etterspørsel, men også om man kunne
«mate» en voksende flåte av elkjøretøy med strøm.
I løpet av prosjektperioden har dette spørsmålet fått et klart svar, gitt ved at netteier i området,
Hafslund Nett, vil investere i en ny linje mellom Smestad og Fornebu, pluss en del fordelingskapasitet
i Koksa-området. Gjennom prosjektet er det dermed slått fast at vekst i el-bilandelen på Fornebu ikke
vil møte begrensinger når det gjelder forsyningskapasitet.
3.3.1 Effektprising
NVE jobber med å innføre nye forskriftskrav som innebærer at nettleien for alt forbruk skal baseres på
effekttariffer. Nye krav forventes innført fra 2021 eller 2022. I de nye effekttariffene legges det til
grunn at strømforbruket fremover blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi
ønsker å bruke mer strøm på én gang. Nye produkter og bruksområder tilsier at forbruket vil variere
mer over tid, med høyt forbruk i korte tidsrom. NVE ønsker en nettleiestruktur som i større grad enn i
dag reflekterer kostnadene den enkelte strømkunde påfører nettet. Målet er å utnytte den
eksisterende nettkapasiteten bedre, og å unngå at nettselskapene må investere mer i økt kapasitet i
strømnettet enn nødvendig.
I 2019 er digitale strømmålere installert i de fleste norske husholdninger. Dette åpner for nye
muligheter for oversikt strømforbruket, samt styring av forbruket.
3.3.2 Plusskundeordningen
Husholdninger, men også andre med solcelleanlegg, produserer i perioder mer strøm enn det de
forbruker selv. Kunden selger overskuddsproduksjonen til sin kraftleverandør, noe som er en
forutsetning i plusskundeordningen. Sammenlignet med tradisjonelle kraftverk handler dette om
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svært begrensede el-mengder, og det er lite hensiktsmessig at disse aktørene må tilfredsstille samme
formelle krav som de store kraftprodusentene. Gjennom den såkalte plusskundeordningen har NVE
lagt til rette for at slike aktører, også kalt prosumenter, enkelt kan organisere salg av sin
overskuddsproduksjon til sin kraftleverandør.
Siden 1. januar 2017 har NVE benyttet følgende definisjon av en plusskunde:
Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i
tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha
konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som
krever omsetningskonsesjon.
Den nye definisjonen medfører at plusskunder fritas fra andre tariffledd for innmating (fastledd for
innmating). For å bli plusskunde må det meldes fra til nettselskapet som skal opplyse om hvilke krav
som gjelder for plusskunder i deres nett. Etter idriftsetting av Elhub har ikke lenger Nettselskapet
anledning til å kjøpe overskuddskraft fra sine plusskunder. Plusskunden må derfor selv velge en
kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraften (hos plusskundene er det kun den som er
kraftleverandør i målepunktet som har anledning til å kjøpe overskuddskraften). Nettselskapet har
tilknytningsplikt for plusskunder på lik linje som for ordinære forbrukskunder.
I boligselskap som produserer egen strøm er det i dag fellesanleggene som må tilknyttes
plusskundeordningen. Eventuell overskuddsproduksjon som mates ut på el-nettet kan da selges til den
som er kraftleverandør til fellesanleggene. NVE jobber med en høring om plusskundeordningen for
boligselskap. Høringen har som formål å legge til rette for at en andel av felles overskuddsproduksjon
kan komme til fratrekk fra den enkelte kundes målte forbruk. Siden de fleste boliger på Fornebu vil
være flermannsboliger, i praksis boligblokker, vil bestemmelsene som NVE utformer trolig få
betydning.
3.3.3 Elhub
Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske
kraftmarkedet. De aller fleste norske kraftbrukere har etter hvert fått installert såkalt smarte
strømmålere, (AMS «avanserte måle- og styringssystemer») istedenfor de gamle mekaniske
strømmålerne. En viktig egenskap for AMS-boksene vil være å rapportere vårt strømforbruk løpende.
Det gjør den inn til Elhub, en slags database som etter hvert vil holde oversikt over både produksjon
og forbruk i kraftsystemet. Elhub ble tatt i bruk i februar 2019.
AMS og Elhub vil bl.a. gjøre det mulig å differensiere priser på strømforbruk ut fra hvilken tid på døgnet
vi forbruker den. Dette innebærer at det i langt større grad enn tidligere vil bli mulig å ta betalt for bruk
av elektrisk effekt (kW) og ikke bare energi (kWh). De nye digitaliserte systemene forventes også å
kunne ha en viktig betydning for å styre produksjon av solstrøm inn i el-nettet, også fra solcelleanlegg
som eies av flere, slik det bl.a. vil kunne være når anleggene blir montert på boligblokker.
De nye målerne gir muligheter for tjenester som å kunne følge med på strømforbruk via en app på
mobilen. Mer avanserte tjenester kan også automatisere strømforbruk, slik at for
eksempel varmtvannsberederen og elbilen trekker strøm når strømprisen er lavest og strømbruken
har minst belastning på nettet. Det siste vil kunne få viktig betydning på steder hvor el-bilandelen er
stor, slik som man forventer den vil være på Fornebu.
3.3.4 KILE
Når el-forsyningen brytes, oppstår det raskt kostnader og andre ulemper hos forbruker (abonnent).
For å gi nettselskapene et forsterket insentiv til å tilby en samfunnsmessig rasjonell
forsyningssikkerhet, har myndighetene (Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE) introdusert et
virkemiddel som kalles KILE - Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi. KILE innebærer
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at nettselskapene straffes økonomisk når det oppstår avbrudd. Beløpets størrelse henger også
sammen med faktorer som kundegruppe, varsling, hyppighet av avbruddet, størrelsen på området som
rammes av avbrudd, samt når på året, uken og døgnet avbruddet inntreffer.
Risikoen for strømbrudd øker når man nærmer seg grensen for hva nettet i et område har kapasitet til
å overføre. Risikoen øker også når abonnenter ikke kan forsynes via mer enn en enkel kabelforbindelse.
KILE-kostnader vil kunne svekke nettselskapenes resultater, og nettopp for å unngå dette, bygger
selskapene nettinfrastruktur som reduserer risiko for avbrudd i strømforsyningen. På Fornebu
begynner man etter hvert å nærme seg kapasitetsgrensen for hva nettet kan forsyne av strøm, og man
har også begrensninger i antall tilførselskabler inn til området. På denne bakgrunn har Hafslund Nett
valgt å investere i nye tilførselsforbindelse fra Smestad via Lysaker til Fornebu.
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4 KARTLEGGING AV TRANSPORTBEHOV
Formålet med dette kapitlet er å beskrive dagens og fremtidig forventet transportbehov for beboere
og arbeidende på Fornebu. Dette danner grunnlaget for klimaanalysen som presenteres i kapittel 7.
Utgangspunktet for vurderingen av dagens transportbehov er den nasjonale reisevaneundersøkelsen
for 2018 (RVU), med tilleggsutvalg for Fornebu. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen er en
landsdekkende spørreundersøkelse som kartlegger nordmenns reisevaner. Den gir dermed svar på
hvor ofte og langt nordmenn som er bosatt på ulike steder reiser for ulike formål, og hvilke
transportmidler de velger. Dette gir grunnlag for å vurdere gjennomsnittlig transportbehov for de som
bor på Fornebu, samt for de som bor andre steder, men reiser til Fornebu ifm. jobb. Klimaanalysen
vurderer derfor transport av beboere og arbeidende på Fornebu, og baseres på forventet behov for
transport med ulike transportmidler i personkilometer (pkm) reist per år. For å holde kompleksitet og
usikkerhet i beregningene på et akseptabelt nivå, legges det til grunn at utbygging på Fornebu i tråd
med KDP er ferdigrealisert ved starten av beregningsperioden. Transportbehovet forutsettes å holde
seg konstant over tid. Det forutsettes med andre ord at det antallet mennesker som er planlagt å bo
og jobbe i Fornebu vil reise like ofte og langt i 2087 som i 2027.
RVU omhandler ikke næringstransport. Som følge av dette er det ikke mulig å inkludere varetransport
i en klimaanalyse som bygger på RVU-data, og varetransport er derfor heller ikke omtalt i dette
kapitlet. For drøfting knyttet til løsninger for varetransport på Fornebu, og hvordan tilrettelegging for
varelogistikk kan påvirke transportbehov til beboere, se hhv. kapittel 5.1.2.4 og kapittel 5.2.2.
Reisevanedata fra RVU er supplert med tall fra en kartlegging av reisemønster til og fra Fornebu utført
for prosjektet av Mobility Analytics, basert på teledataregistreringer.
For beregning av fremtidig transportbehov i referansealternativet legges forventet samfunnsutvikling
iht. vedtatt politikk til grunn. Forventet utvikling er basert på TØIs framskrivinger av persontransport i
Norge, med justeringer iht. dagens observerte reisemønster på Fornebu iht. RVU. Det legges også til
grunn i alle scenarier at Fornebubanen er på plass ved starten av beregningsperioden. Framskrivninger
fra TØI og Ruter er benyttet til å beskrive sannsynlig fremtidig utvikling av kjøretøyparken (bil og
kollektiv) iht. forventet samfunnsutvikling. Dette danner grunnlag for referansen, eller nullscenariet,
der Fornebu utvikles iht. samfunnet for øvrig, uten ytterligere tiltak for å redusere transportbehov eller
klimapåvirkning fra transport. Hensikten med klimaanalysen er dermed å kvantifisere effekten av tiltak
for å oppnå helelektrisk, klimavennlig mobilitet på Fornebu, sammenliknet med referansescenariet.
For mer detaljert beskrivelse av scenarier, se kapittel 7.2.
Flytransport er ikke vurdert i klimaanalysen, ettersom dette vurderes å ligge utenfor
påvirkningsområdet for prosjektet.

4.1

Dagens situasjon

Trafikken til og fra Fornebu har de siste årene økt i takt med antall arbeidsplasser og beboere på
området. Det er pr i dag ca. 7 500 beboere og 25 000 ansatte på Fornebu. Kapasiteten på veiene har
nådd bristepunktet i rushtidene, noe som har ført til en økning i antall dager med svært langsom
trafikk.
4.1.1 Reisevaneundersøkelser
I 2014 ble det gjort en undersøkelse av reisevaner blant ansatte ved Statoils kontorer på Fornebu [3].
Gjennomsnittlig reiselengde til og fra jobb blant de ansatte var 19 km.
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Figur 4-1 Transportmiddelbruk på arbeidsreiser for ansatte ved Statoils Fornebu-kontor i 2014.

I forbindelse med arbeidet med konseptutredningen er det gjort en analyse av reisevanedata for
Fornebu4, basert på tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen RVU 2018, og et datasett fra august
2018. Resultatene som presenteres er basert på et datamateriale hvor det er vektet for
utvalgsskjevheter, med vekter som følger med datasettet. I en slik svært lokal analyse kan det være en
fordel å lage egne vekter som tar hensyn til geografiske skjevheter i hvem som har svart på
undersøkelsen. Dette har det ikke vært rom for her.
Selv om Bærum kommune hadde et stort tilleggsutvalg og dermed mange intervjuer (totalt 2 255
intervjuer), er det relativt få intervjuer blant bosatte på Fornebu-området; analysen av bosatte baserer
seg på svar fra 147 personer som til sammen har gjort 432 reiser. I tillegg til at personer som bor i
området reiser til og fra, genererer området transport fra personer som bor andre steder, fordi andre
reiser til og Fornebu-området, først og fremst på arbeid, men også for å handle, besøke andre eller
andre fritidsreiser (f.eks. bade). I datamaterialet har vi data om 456 reiser av denne typen, hvor
halvparten er arbeidsreiser. Det vil si at vi har data om 225 arbeidsreiser inn til Fornebu og hjem igjen.
Fordi analysen bygger på få reiser, er det knyttet relativt stor usikkerhet til resultatene. Resultatene
må derfor tolkes i dette lyset, og de gir en indikasjon på transportomfanget, men gir ikke "sannheten".
Etter en helhetsvurdering av resultatene, sett opp imot blant annet transportmiddelfordelingen til
bosatte i hele Bærum, ser resultatene likevel rimelige ut.
Hovedfunnene er:
-

4

Bosatte på Fornebu går noe mer enn bosatte i Bærum generelt, og reiser litt mindre med bil.
Kollektivreisene de foretar er relativt korte og sykkelturene er relativt lange.

Analysene tar utgangpunkt i hhv. bosatte og reiser til og fra utvalgte grunnkretser på Fornebu-området i Bærum:
0703, 0706, 0806, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826,
0827, 0828, 0829, 0830, 0831
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-

Arbeidsreisene til de bosatte på Fornebu foretas i vesentlig større grad med kollektivtransport
og mindre til fots enn øvrige typer reiser som de bosatte på Fornebu foretar. Litt i underkant
av halvparten av arbeidsreisene til bosatte på Fornebu er bilreiser (46%). Denne
transportmiddelfordelingen, i kombinasjon med at en gjennomsnittlig arbeidsreise er lenger
enn en gjennomsnittlig annen type reise, gjør det rimelig å anta at særlig arbeidsreiser med bil
er en god del kortere enn andre typer bilreiser.

-

De som reiser til Fornebu på arbeidsreiser uten å bo der har omtrent samme kollektivandel og
bilandel som arbeidsreisene til de som bor på Fornebu. De som reiser til Fornebu på
arbeidsreiser går noe mindre og sykler noe mer enn tilsvarende tall for arbeidsreiser til bosatte
på Fornebu.

-

Arbeidsreisene inn til Fornebu er en god del lengre enn arbeidsreisene til de som bor på
Fornebu. Dette skyldes både at det er færre som går og sykler, og at bil- og kollektivreisene er
lange.

Transportmiddelfordeling for reiser foretatt av bosatte og for arbeidsreiser til Fornebu iht. RVU 2018
er vist i hhv. Figur 4-2 og Figur 4-3:

Transportmiddelfordeling, bosatte på Fornebu, RVU 2018
1%

1%

0%

6%
Til fots

27%

Sykkel
Kollektivtransport
Bil som fører
Bil som passasjer
4%

44%

MC/Moped
Fly
Annet

17%

Figur 4-2 Transportmiddelfordeling for reiser foretatt av bosatte på Fornebu. Kilde: RVU 2018.
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Transportmiddelfordeling, arbeidsreiser til Fornebu, RVU
2018
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Sykkel
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Bil som fører
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MC/Moped
34%

Fly
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Figur 4-3 Transportmiddelfordeling for arbeidsreiser til Fornebu. Kilde: RVU 2018.

4.1.2 Kartlegging av reisemønster – Mobility Analytics
Mobility Analytics har gjort en analyse av reiser til og fra Fornebu, basert på SIM-kort-registreringer på
området over en uke i november 20185. Dataene gir informasjon om hvor mange som har reist til og
fra området, og hvor de har tilholdssted (basert på hvor de registrerte SIM-kortene oppholder seg om
natten i registreringsperioden). Dette gir grunnlag for å vurdere hvor mange som reiser til og fra
Fornebu på en gitt arbeidsdag, samt hvor langt disse reiser. Dataene sier dermed mest om
arbeidsreiser, og gir utfyllende informasjon til grunnlaget fra RVU, noe som styrker analysen, ettersom
utvalget som lå til grunn for RVU i dette tilfellet var noe lite. Dataene kan i mindre grad si noe isolert
om andre reiser for de som er bosatt på Fornebu, men her gir RVU et tilstrekkelig godt grunnlag for å
vurdere reisemønster.
En visualisering av analyseresultatene er gitt under – det øverste bildet viser hvor de som reiser til
Fornebu befinner seg kl 12:00 (fortrinnsvis på jobb på Fornebu), mens det nederste bildet viser hvor
de er kl 06:00 (fortrinnsvis der de har tilholdssted).

5

Uke 45 2018 ble valgt ut av Mobility Analytics som en representativ uke for et gjennomsnittlig reisemønster til
og fra området.
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Figur 4-4 Visualisering av hvor tilreisende til Fornebu befinner seg i arbeidstiden, basert på SIM-kortregistreringer. Kilde: Mobility Analytics.

side 24 av

101

KONSEPTUTREDNING MOBILITET FORNEBU - KONSEPTUTREDNING
RAPPORT

Figur 4-5 Visualisering av hvor tilreisende til Fornebu har tilholdssted, basert på SIM-kort-registreringer. Kilde:
Mobility Analytics.

For å vurdere gjennomsnittlig distanse for arbeidsreiser til Fornebu er det hentet ut data som viser
hvor de som befinner seg på Fornebu kl. 12 har tilholdssted (gjennomsnitt mandag-fredag i uken der

side 25 av

101

KONSEPTUTREDNING MOBILITET FORNEBU - KONSEPTUTREDNING
RAPPORT

data ble registrert). En oversikt er gitt i Figur 4-6. Figuren viser en aggregert inndeling på tilholdssted i
forhold til datagrunnlaget, av hensyn til lesbarhet.

GEOGRAFISK FORDELING AV ARBEIDSREISENDE TIL
FORNEBU
Øvre Romerike
1%

Asker
5%

Andre
14 %

Vik
Indre østfold 0 %
0%
Tønsbergregionen
0%
Bærum
33 %

Oslo
36 %

Drammensregionen
3%
Follo
Nedre Romerike Hønefoss 5 %
3%
0%
Figur 4-6 Oversikt over geografisk tilholdssted for tilreisende til Fornebu i arbeidstiden, basert på SIM-kortregistreringer utført av Mobility Analytics i uke 45 (snitt mandag-fredag).

Vi ser at de fleste tilreisende i arbeidstiden kommer fra Oslo (36 %) og Bærum (33 %). Av de som er
registrert med tilholdssted i Bærum, er 59 % registrert på Snarøya. Dette betyr at totalt 20 % av de
som er registrert på Fornebu i arbeidstiden også har tilholdssted i umiddelbar nærhet.
Ved å benytte en gjennomsnittlig reisedistanse for de ulike registrerte tilholdsstedene er det regnet ut
en gjennomsnittlig distanse for arbeidsreiser til Fornebu på 18,6 km. Gjennomsnittlig distanse for
arbeidsreiser fra lokalt utvalg i RVU for 2018 er på 15,8 km, men som nevnt over, er datagrunnlaget
for dette tallet ikke vurdert å være spesielt sterkt. Når man ser på gjennomsnittlig distanse for alle
reiser til Fornebu, er denne lenger – 19 km. I reisevaneundersøkelsen blant ansatte ved Statoils
kontorer på Fornebu, gjennomført i 2014 [3] er gjennomsnittlig distanse for reiser til arbeidssted
oppgitt å være 19 km. Dette vurderes dermed som en mer plausibel snittdistanse for arbeidsreiser til
Fornebu.
4.1.3 Passasjerstatistikk fra Ruter
Ifølge Ruter har de med dagens bussløsning kapasitet til å frakte 3000 mennesker i timen mellom Oslo
og Fornebu. Ruter har supplert prosjektet med statistikk som viser antall påstigende og avstigende
passasjerer på bussholdeplassene på Fornebu over samme uke som data fra Mobility Analytics er
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registrert. Dette gir grunnlag for å kunne anslå sannsynlig kollektivandel for arbeidsreiser til Fornebu.
Siden dette reflekterer dagens situasjon og ikke fremtidig reisemønster etter at Fornebubanen er
ferdig utbygget, er disse tallene ikke benyttet i klimaanalysen.
Tabell 4-1 Statistikk over antall påstigninger på Ruters bussholdeplasser på Fornebu i uke 45, 2018

Antall påstigende

Dato

Holdeplass fra

05.11.18

Fornebu vest

06.11.18

07.11.18

08.11.18

09.11.18

10.1118

11.11.18

922

963

882

994

960

525

160

5 406

1 492

1 579

1 614

1 859

1 642

327

280

8 793

71

69

69

52

65

28

10

363

IT Fornebu

1 870

1 902

1 949

2 049

1 984

387

265

10 405

Lilløyveien

621

630

611

600

578

303

197

3 540

Telenor Fornebu

2 120

2 169

2 102

2 164

1 992

176

109

10 833

Totalsum

7 096

7 312

7 227

7 718

7 221

1 746

1 022

39 341

Fornebuparken
Fornebuveien

4.2

Forventet fremtidig utvikling

4.2.1 Utbygging på Fornebu iht. KDP 3
Ifølge KDP 3 skal Fornebu utvikles til å romme ca. 25 000 beboere (planramme på 11 000 boliger) og
30 000 arbeidsplasser i 2030. Det forutsettes i KDP 3 at Fornebubanen og Vestre Lenke skal være på
plass ca. 2025. Som følge av forsinkelser er imidlertid byggestart for Fornebubanen per dags dato
planlagt til mars 2020, med forventet ferdigstillelse 2026/276.
KDP 3 angir at Fornebu skal bygges ut i 3 etapper, hvor området «Byen» skal skje innenfra og ut med
utgangspunkt i T-banestasjonene, mens områdene «Parken» og «Landet» først skal etableres når
Fornebubanen er satt i drift. For å unngå større trafikale problemer, legges det derfor til grunn at det
ikke skal bygges mer enn ca. 1500 nye boliger frem til Fornebubanen står ferdig.
I klimaanalysen legges det til grunn at Fornebu vil være ferdig utbygget iht. KDP 3 i 2045. Det
forutsettes videre at utbyggingstakten vil følge en lineær utvikling fra 2020 frem til 2045. I tillegg vil
det vurderes hvordan eventuell ferdigstillelse 5 år tidligere og senere enn dette påvirker resultatene i
klimaanalysen.
4.2.2 Fremtidig transportmiddelfordeling
TØI har utarbeidet framskrivninger for persontransport i Norge frem mot 2050 [4]. Prognosene legger
forventet befolkningsvekst iht. SSB-statistikk til grunn. For korte reiser (<100 km) forventes det
følgende årlig utvikling for ulike transportmidler:

6

Totalsum

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/fornebubanen/#gref
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Tabell 4-2 Gjennomsnittlig årlig prosentvis endring i persontransportarbeid for korte innenlandsreiser (<100
km). Kilde: TØI rapport 1362/2014 «Grunnprognoser for persontransport 2014-2050».

Fornebu er et område i rask endring, og følgende spesifikke forhold må forutsettes å ha innvirkning på
fremtidig transportmiddelbruk for beboere og arbeidende på Fornebu, sammenliknet med det som er
tilfellet i dag:
-

Med dagens bussløsning til Fornebu har Ruter kapasitet til å transportere 3000 mennesker i
timen. Til sammenligning kan et 6-vogns T-banetog med åtte avganger i timen transportere
6400 mennesker per time7.

-

Ny E18 fra Lysaker til Ramstadsletta skal bygges med egen sykkelvei adskilt fra øvrig trafikk,
samt egen bussvei. Dette vil gjøre det enklere og tryggere å benytte sykkel mellom Fornebu og
Oslo, og kan forutsettes å bidra til økt bruk av sykkel/elsykkel, i tillegg til at det legger til rette
for et forbedret busstilbud som kan øke kollektivandelen.

-

Planlagt ny bussterminal på Lysaker vil gi gode muligheter til å kombinere kollektivtransport
med sykkel.

-

Inn- og utkjøring til Fornebu begrenses fysisk av at Fornebu er en halvøy, med en flaskehals
ved innkjøring fra Lysaker som legger begrensning på trafikkflyt. Med økende antall beboere
og arbeidende på Fornebu kan det forventes økt forekomst av kø inn og ut av området. Dette
kan påvirke i retningen av redusert bilbruk, spesielt når Fornebubanen står ferdig.

Disse faktorene forutsettes å påvirke transportmiddelfordelingen for reiser til og fra Fornebu i
retningen av et mer urbant reisemønster, spesielt med høyere kollektivandel enn øvrige områder i
Akershus. Disse faktorene forutsettes å påvirke transportmiddelfordelingen for alle scenarier i like stor
grad.
Bærum kommune har sluttet seg til NTP-målsettingen i nasjonal transportplan om nullvekst i
personbiltrafikken (se kapittel 3.2.2). Dette betraktes derfor som en viktig rammebetingelse for
fremtidens transportmiddelbruk på Fornebu. I en analyse av de 9 største byområdene i Norge angir
Urbanet Analyse [5] transportmiddelfordelinger for 2030 og 2050:

7

https://ruter.no/om-ruter/prosjekter/fornebubanen/
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Transportmiddelfordeling i Oslo & Akershus for å
nå nullvekstmålet
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Figur 4-7 Transportmiddelfordeling i år 2030 og 2050, gitt nullvekstmålet og forslag til fordeling av forventet
transportvekst mellom kollektivtransport, gange og sykkel. Kilde: Urbanet Analyse.

I TØI-rapporten «Mer miljøvennlige arbeidsreiser i Oslo og Akershus – tiltak og scenarier» er det
anslått at bilandelen på arbeidsreiser i 2030 i Oslo og Akershus på ca. 42 %, dersom man legger til
grunn at utviklingen observert i RVU-undersøkelsene siden 1992 fortsetter [6]. Dette tallet ligger noe
under prognosen fra Urbanet, og viser derfor at Urbanets prognose ikke er for optimistisk.
Urbanets prognoser for transportmiddelfordeling indikerer ingen økning i sykkelandel fra 2030 til
2050. TØIs prognoser for persontransport fra 2014-2050 anslår at andel sykkelreiser vil vokse moderat,
med 0,1 % per år frem til 2050.
Iht. Bærum kommunes forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinett 2018 – 2030, er ambisjonen
at Fornebu skal bli det første området i Bærum til å nå målet om sykkelandel på 20% i 2030. Dette er
en relativt ambisiøs målsetting, og forutsettes ikke som en utvikling som vil skje uten øvrige tiltak for
å påvirke reisemønsteret på Fornebu. Dette betraktes dermed ikke som en rammebetingelse, men
som et mål for et fremtidig klimavennlig og helelektrisk transportsystem.
4.2.3 Teknologiutvikling i bilparken
TØI har også utarbeidet framskrivninger av teknologisammensetning for bilparken frem mot 2050 [7].
Framskrivningene beskriver to utviklingsløp – trendbanen, der markedsandelene for nye kjøretøy
fortsetter å endre seg omtrent på samme måte som i perioden 2010-2015, og ultralavutslippsbanen,
som er basert på transportetatenes grunnlagsdokument til NTP 2018-2029.
Trendbanen indikerer at ikke-fossile biler8 vil utgjøre 44 % av bilparken i år 2027. Trendbanen er kun
angitt frem til år 2050. Dersom man forutsetter en tilsvarende utvikling i fremtiden, vil elbilandelen nå
100 % rundt 2075. Det er ikke en urimelig antakelse, gitt at fossildrevne biler vil fases ut i løpet av
analyseperioden, i tråd med målsettinger i Norge og Europa for øvrig.
Ultra lavutslippsbanen legger følgende forutsetninger til grunn:
-

8

Praktisk talt alle nye personbiler solgt i 2025 være nullutslippsbiler.
Fram til 2025 skal hybridbilene ha overtatt det alt vesentlige av markedet fra de rene
bensin- og dieselbilene.
Samtlige nye varebiler skal fra 2030 være enten batterielektriske eller hydrogendrevne.
Samtlige nye bybusser skal være batteri- eller hydrogendrevne fra 2025.
De nye langdistansebussene skal for 75 prosents del være batteri- eller hydrogendrevne
fra 2030.

Elbil og hydrogenbil er slått sammen i tallgrunnlaget for denne analysen
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Fremskrevet personbilbestand frem til 2050 for trendbanen og ultralavutslippsbanen er vist i hhv. Figur
4-8 og Figur 4-9:

Figur 4-8 Observert og fremskrevet bestand av personbiler, etter drivstoff og energibærer. Trendbane basert på
videreføring av trenden 2010-15. Kilde: TØI.

Figur 4-9 Observert og fremskrevet bestand av personbiler, etter drivstoff og energibærer. Ultralavutslippsbane
i samsvar med måltall i grunnlagsdokument for NTP 2018-2029.
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5 MOBILITETSLØSNINGER FOR FORNEBU
I dette kapitlet drøftes aspekter knyttet til hvordan man kan legge til rette for klimavennlig helelektrisk
mobilitet for beboere og arbeidende på Fornebu. Gjennom fire workshops i utredningsprosjektet ble
det presentert ulike typer løsninger og teknologier for mobilitetsløsninger med dette formålet. En
fullstendig oppsummering med resultater fra workshopene finnes i Vedlegg 1. Alle innlegg som ble
holdt på workshopene er i tillegg samlet på nettsiden til Smart City Bærum9.
I en strategi for klimavennlig elektrisk mobilitet bør hovedvekten legges på å redusere det totale
transportbehovet til et minimum. Dernest bør det legges til rette for at transportbehovet dekkes først
og fremst med gange og sykkel (inkludert elsykkel og light electric vehicles, LEV), dernest
kollektivtransport, og til slutt bil. Det bør legges til rette for at biltransport som hovedregel skjer med
delebiler, slik at bil kun benyttes når ingen andre transportformer dekker behovet. Til slutt bør alle
biler benytte lavutslippsteknologi (fortrinnsvis elektrisk drift). Dette kan illustreres skjematisk med et
transporthierarki, som vist i Figur 5-1:

Figur 5-1 Transporthierarki for klimavennlig helelektrisk mobilitet på Fornebu.

Et hovedgrep i en strategi for klimavennlig mobilitet er å minimere bruk av fossildrevet personbil. For
å finne hvilke tiltak som bidrar til å nå dette målet er det nødvendig å kartlegge hvilke hovedfunksjoner
personbilen leverer. Dette er forsøkt illustrert i Figur 5-2:

9

https://smartcitybaerum.net/2019/01/23/el-fornebu/
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Figur 5-2 Hovedfunksjoner som dekkes av privatbil.

Videre må en strategi for minimert bilbruk etablere en samlet tiltakspakke som dekker de samme
funksjonene privatbilen dekker. I delkapittel 5.1-5.4 er ulike forhold som påvirker bilbruk drøftet, og
tiltak innenfor hvert tema er presentert. Tiltakene som presenteres er basert både på resultatene fra
workshopene og arbeid utover dette. Delkapittel 5.5 gir en oppsummering av prinsipper for en
helhetlig mobilitetsstrategi for Fornebu.

5.1

Teknologi og leverandører av mobilitetsløsninger

I dette delkapitlet beskrives aktuelle leverandører og teknologi inkludert pågående pilotprosjekter.
5.1.1 Teknologiske trender innen klimavennlig mobilitet
Regjeringen satte i 2018 ned et uavhengig ekspertutvalg som fikk i oppdrag å kartlegge og analysere
implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur. Målet var å sikre at ressursene i
transportsektoren ble brukt på en effektiv og fremtidsrettet måte. Utvalget la frem sin rapport 27.juni
201910.
Teknologidrevne hovedtrender - utdrag fra rapport:

10

https://www.regjeringen.no/contentassets/ccdc68196014468696acac6e5cc4f0e7/rapport-teknologiutvalget_web.pdf
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Denne rapporten er i store trekk i tråd med funn som er gjort i denne konseptutredningen, og bekrefter
at diskusjoner arbeidsgruppen har hatt rundt teknologi, nye delingsløsninger, tiltak og klimavennlig
mobilitet som helhet er relevante.
5.1.2 Leverandører av mobilitetsløsninger og teknologi
Aktuelle leverandører av mobilitetsløsninger og teknologi til Fornebu kan kategoriseres som følger:
1.
2.
3.
4.

Kollektivtransportleverandører
Bil- og parkeringsbransjen
Tjenesteleverandører
Varetransportleverandører

5.1.2.1 Kollektivtransportleverandører
Ruter
Ruter AS er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruter
avgjør takster og rutetilbud for T-bane, trikk, buss og ferjer i de to fylkene. For buss og båt tildeles
kontraktene etter anbudskonkurranser. For T-bane og trikk forhandles årlige kontrakter med
Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Oslo Vognselskap.
Ruters forslag til hvordan man kan organisere mobilitet rundt knutepunkt i fremtiden (Kilde: Ruter):
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Figur 5-3 Illustrasjon over mulig mobilitetstilbud på T-banestasjon. Kilde: https://m2016.ruter.no/.

Fornebubanens stasjoner vil bli blant de mest brukte. Busstilbudet tilpasses T-banen, og alt henger
sammen med nytt signal- og sikringssystem og ny sentrumstunnel.
Sommeren 2018 ble to førerløse busser testet ut på Fornebu. Pilotprosjektet var et samarbeidsprosjekt
mellom OBOS, Acando, Nobina, Ruter og Bærum kommune. Bussene betjente badegjester på
strekningen mellom bussholdeplassen i Snarøyaveien og Storøyodden badestrand. Ruter har evaluert
prosjektet og har nå konkludert med at tilbudet ble godt mottatt. Det ble imidlertid også påpekt og
observert en del trafikkfarlige situasjoner rundt bussen.
Ifølge Ruter er selvkjørende kjøretøy satt i system en viktig del av fremtidens mobilitetsløsninger. De
har nå, gjennom et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo, startet
utprøving av selvkjørende kjøretøy som en integrert del av kollektivtilbudet i Oslo. Prosjektet inngår i
en felles satsing kalt «Smartere transport i Oslo-regionen» (STOR), hvor de tre organisasjonene
samarbeider om å prøve ut nye mobilitetstjenester.
Fornebubanen
Fornebubanen er en 8,2 km lang planlagt T-banestrekning fra Majorstuen til Fornebu senter. Denne
nye forbindelsen vil knytte Fornebu til T-banenettet i Oslo, via Lysaker og Skøyen til Majorstuen Banen
skal bygges i samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
VY bybil
VY (tidligere NSB) inngikk i 2018 en intensjonsavtale om et konsept for utleie av elektriske bybiler i
Oslo. Avtalen ble inngått med selskapet GreenMobility som har erfaring fra bybiler i København.
Avtalen er et resultat av NSB-konsernets satsing på mobilitet og dør til dør-tjenester. Målet er å gjøre
det enklere for folk å klare seg uten egen bil. De første 250 bybilene er plassert i Oslos gater, og er
klare til bruk. Bruk av ordningen administreres gjennom Bybil-appen, som til enhver tid viser hvor det
det er ledige bil.
5.1.2.2 Bil- og parkeringsbransjen
Møller Mobility Group
Møller Mobility Group ønsker å være ledende i utviklingen av fremtidens mobilitetsløsninger og er
representert i bildelingsselskapet Hyre (kap. 5.1.2.3). I tillegg har de tatt initiativet til å danne
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MobilityLab, et samarbeid mellom Startuplab og en rekke næringslivsaktører. Målsettingen med
prosjektet er å bidra til flere vekstkraftige teknologibedrifter som bidrar til løsninger på fremtidens
formidable transportutfordringer. MobilityLab vil også legge til rette for nye bedrifter, moderne
arbeidsplasser og nye løsninger for mobilitet.
Volvo
Volvo presenterte sin fremtidsvisjon for bilen. Den baserer seg på en fremtid med full elektrifisering
av privatbilismen. Fremtidens mobilitetsløsninger er elektriske, trygge, selvkjørende og oppkoblede.
Videre ser de for seg et paradigmeskifte fra privateierskap av bil til tilgang på tilpassede
mobilitetsløsninger. Volvo planlegger bruk av geofence for å redusere utslipp. Et geofence er et virtuelt
gjerde for et geografisk område, eksempelvis en by eller et område i en by. Ved direkte samhandling
med ladbare hybrider, ble disse tvunget over på elektrisk kjøring innenfor definerte geografiske
områder.
Nabobil.no
Nabobil.no er en markedsplass som kobler privatpersoner som trenger en bil med andre
privatpersoner som leier ut en bil. Selskapet ble startet i 2015. I juni 2019 ble det gjort kjent at
Nabobil.no blir en del av amerikanske Getaround og dermed med i et verdensomspennende nettverk
av delte biler. Getaround vil gjøre bildelingen større og smartere, og på sikt gjøre det tilgjengelig også
for det nordiske markedet.
Avis Budget Group/Zipcar
Avis og OBOS inngikk i 2016 en avtale om bilordning for medlemmer i OBOS. I første rekke ble
ordningen testet ut i to borettslag. I 2017 inngikk de en ny avtale, der 435 000 OBOS-medlemmer tilbys
bildelingstjenester med tilgang til selvbetjente, lokalt tilgjengelige og rimelige leiebiler. Via Avis-appen
kan medlemmer i OBOS, leietakere og beboere i nye og eksisterende OBOS-nabolag leie og låse opp
den bilen de trenger.
Easypark
Easypark har utviklet en app som hjelper sjåfører med å finne ledige parkeringsplasser. Appen skal
navigere biler til ledige plasser. Med EasyPark-appen kan en både parkere og lade EL-bilen.
Parkeringsaktører på Fornebu
Andre aktuelle aktører er Onepark, Europark, Apcoa, Q-free. Onepark drifter parkeringshuset
Technopolis på Fornebu. Parkeringsanlegget består av ca. 1.100 parkeringsplasser både innendørs i
parkeringshuset og utendørs i tilknytning til området.
5.1.2.3 Teknologi- og tjenesteleverandører
Hyre.no
Hyre, som eies av Møller Mobility Group, jobber med utvikling av bildelingstjeneste. De utvikler en
plattform som skal gjøre bildeling enklere enn i dag, både for de som leier og de som eier bilene. Alle
bilene på Hyre vil være tilgjengelig for å leie, åpne og lukke kun ved hjelp av mobilapplikasjonen. Bilene
deles både av privatpersoner og av profesjonelle aktører, hvilket gir deg som leier bil en forutsigbar og
god tilgjengelighet. Møller Mobility Group og forsikringsselskapet IF er med som samarbeidspartnere.
Acando
Acando er initiativtaker til å bringe de selvkjørende minibussene til Norge. De er rådgivere på
forretningsutvikling og mulighetsrommet knyttet til autonom transport for private og offentlige
virksomheter. Sommeren 2018 satte OBOS opp en rute med selvkjørende busser på Fornebu.
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Pilotprosjektet var et samarbeid mellom Acando, Nobina, Ruter og Bærum kommune. Erfaringer og
resultat fra pilotprosjektet er oppsummert og kan leses på OBOS sine nettsider11.
Mobility park
Mobility Park ble etablert av WattWorld Norge og Move About og tilbyr deling av transport som en
tjeneste, med integrerte delingsløsninger for mobilitet. De har etablerte systemer for å administrere
lading/låsing av flåter med elbiler, elsykler og andre elektriske kjøretøy. Booking og bruk foregår 100%
keyless ved hjelp av mobiltelefon uansett hvilket kjøretøy som ønskes. For mer informasjon henvises
det til nettsiden12.
Bysykler
Bærum Bysykkel ble åpnet sommeren 2016. Bysykkelordningen er et offentlig/privat samarbeid
mellom Bærum kommune og flere store bedrifter på Fornebu. Bysykkelordningen dekker strekningen
Lysaker – Fornebu og er tilgjengelig for bedrifter, innbyggere og turister.
Samarbeidspartnere i Bærum bysykkel er:
-

Fornebu S (KLP Eiendom)
Fornebuporten
Technopolis
Storebrand
OBOS
Akershus fylkeskommune
Bærum kommune

Bysyklene kan brukes fritt av ansatte på Fornebu S og Fornebuporten. For andre brukere henvises det
til utlån og betaling via egen app.
Urban sharing - Elektriske sparkesykler og lastesykler
Urban Sharing, som har utviklet den digitale løsningen til de nye bysyklene i Oslo, har planer for
Fornebu med både elektriske sparkesykler og elektriske lastesykler. For videre utvikling av denne
ordningen henvises det til nettsiden13.
Bærum Bysykkel
Bysykkelordningen i Bærum er åpen for alle. Det står stativer på Lysaker torg, ved Fornebuporten,
Flytårnet, Fornebu senter, Koksa, Technopolis, Storøya skole, Lysaker brygge, OBOS’ visningssenter og
Hundsund. Abonnement og bruk av sykkel administreres via bysykkelappen.
GoMore
GoMore er Skandinavias største deleøkonomiske bedrift med over 100 ansatte i fem land. Gjennom
deres plattform gis det tilgang til tre ulike modeller: samkjøring, privat bilutleie og privat leasing. Med
samkjøring deler man sine reiser med andre som skal i samme retning. Gjennom privat bilutleie kan
man dele sin bil med andre når de selv ikke bruker den. Med leasing kan man få sin egen bil og leie den
ut når man ikke bruker den.
EnTur-appen
Entur driver jernbanens systemer for salg av billetter, har ansvaret for service og kundeveiledning på
landets betjente togstasjoner samt driver også jernbanens kundesenter. I tillegg har de utviklet Enturappen som gir oversikt og mulighet for kjøp av billetter hos Ruter og Vy. Måler er at alle
kollektivbilletter skal kunne kjøpes gjennom Entur-appen innen 2020.

11

https://www.obos.no/privat/samfunnsansvar/obos-innovasjon/norges-forste-selvkjorende-badebuss?WAF_IsPreview=true

12

https://www.mobilitypark.no/

13

http://www.urbansharing.org/#urban-sharing
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Accenture
Accenture er et globalt konsulentselskap som leverer tjenester og løsninger innen strategi, rådgivning,
digitalisering, teknologi og outsourcing. De jobber i sjiktet mellom business og teknologi for å hjelpe
kunder med å øke sin prestasjonsevne og utvikle bærekraftig verdi for sine interessenter. Accenture
har over 442 000 ansatte og kunder i mer enn 120 land.
Cisco
Cisco systems er et globalt selskap som produserer teknologi og leverer tjenester innen nettverk,
datasenter, sikkerhet og samhandlingsløsninger. I tillegg til merkenavnet Cisco har de også produktene
«WebEx» og «Scientific Atlanta». Globalt har de ca. 68 000 ansatte. I Norge er de lokalisert på Lysaker
der ca. 500 ansatte som jobber med FoU, markedsføring/salg og ledelse av verdikjeder (supply chain).
Schneider Electric
Schneider Electric er et globalt selskap med 160 000 ansatte som betjener kunder i over 100 land. De
jobber innen energihåndtering og automatisering. Electric har vært i Norge siden 1977 og har i dag ca.
600 lokalt ansatte. Viktige satsingsområder i Norge er akvakultur, olje og gass, industri, transport,
næringsbygg og bolig. Schneider tilbyr både tjenester, teknologiløsninger og forretningsmodeller for
microgrids.
ABB
ABB er et globalt selskap som er til stede i over 100 land med rundt 147 000 ansatte. ABB jobber med
digitalisering innenfor elektrifisering, industriell automasjon og RPA (Robotic Process Automation), der
alle støttes av den felles digitale plattformen ABB AbilityTM.
5.1.2.4 Varetransportleverandører
Kolonial.no
Kolonial.no er Norges største matbutikk på nett. Dagligvarer og middagsretter leveres til
privatpersoner og bedrifter. Varene leveres ved hjemlevering på Østlandet eller til selskapets 50
hentepunkter.
Bring
Bring er et norsk post- og logistikkselskap med virksomhet i Norden. Blant kjente transportører som i
dag er en del av Bring finner vi tidligere Nor-Cargo, Nettlast, Frigoscandia og slovakiske Blomquist
Trucking.
Andre aktører innen varetransport
Det finnes flere andre aktører innen varetransport, og stadig nye dukker opp. Megtildeg.no, meny.no,
helthjem.no, netthandel generelt, med leveranse osv. Disse tjenestene vil helt klart kunne spille en
rolle i fremtiden, men er ikke ytterligere beskrevet her.

5.2

Områdeutvikling og fysisk tilrettelegging

Eiendomsutviklere på Fornebu er opptatt av å finne ut hvilke utviklingsgrep og fysiske tilpasninger de
kan og bør gjøre for å legge best mulig til rette for fremtidig klimavennlig mobilitet på og rundt sine
tomter. Workshop 2 omhandlet dette temaet, som ble belyst av innledere fra Bærum kommune,
Futurebuilt og Elbilforeningen. Disse viste frem et utvalg eksempler på tilpasninger som er gjort i
kommuner og byggeprosjekter i Norge og også noen fra andre land.
Dette delkapitlet omhandler tiltak som påvirker utforming av området, og hvordan dette påvirker
mobilitet for de som ferdes på Fornebu.
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5.2.1 Etablere nøkkelfunksjoner lokalt
KDP3 tilrettelegger for bærekraftig og klimaklok byutvikling med korte avstander til
hverdagsfunksjoner og kollektivtransport. Sentrale stikkord er bymessig utvikling ved Fornebubanens
stasjoner, gode møteplasser og byrom nær kollektivknutepunkter samt prioritering av gange, sykkelog kollektivtransport.

ETABLERE NØKKELFUNKSJONER LOKALT






5-minuttersbyen
God tilgang på essensielle tilbud
«Godt nok lokalt»
Bymessig utvikling
Coworking/kontorfellesskap

5.2.1.1 5-minuttersbyen
I KDP3 er det lagt opp til en områdeutvikling på Fornebu i tråd med prinsippet om 5-minuttersbyen,
der hovedaksen i «Byen» er planlagt med ca. 5 minutters gangavstand mellom de tre planlagte
holdeplassene på Fornebubanen (se Figur 2-3). Hensikten med 5-minuttersbyen er å fremme gange
som den primære transportformen for hverdagsreiser ved at nøkkelfunksjoner ligger innenfor en
radius hvor gange er den foretrukne transportformen for de fleste.
En TØI-studie fra 2016 [8] anslår størrelse på 5-/10- og 15-minuttersbyen, i radius fra senter, som
følger:
Tabell 5-1 Størrelse på 5-/10- og 15-minuttersområdet, i radius fra senter. Basert på gjennomsnittlig gangfart på
5,1 km/t, med 25-30% påslag på luftlinjeavstand. Kilde: TØI

Radius fra senter, i luftlinje

Faktisk gangavstand

5-minuttersområdet

350 m

440-455 m

10-minuttersområdet

650 m

813-845 m

15-minuttersområdet

1000 m

1250-1300 m

Rapporten anbefaler at boligområder bør utvikles ut ifra prinsippet om 5-minutters-området, eller
høyst 10-minutters-området, dersom man skal tilrettelegge for at flest mulig skal ha mulighet til å reise
miljøvennlig til, fra og innad i boligområdet. En avstand på maksimalt 10 minutters gangavstand til
nærsenteret og nærmeste kollektivtilbud angis som terskeldistanse for at innbyggerne skal velge å gå
til disse funksjonene. Dette tilsvarer at boligområder skal ligge innenfor en radius på maksimalt 650
meter i luftlinje. Utvikling av 15-minutters-områder vil sannsynligvis bidra til et boligområde med en
klart høyere bilandel, ettersom mange vil bo utenfor en naturlig kort gangavstand.
I tillegg til å følge opp krav og retningslinjer i KDP3 bør utbyggere på Fornebu etterstrebe å legge til
rette for etablering av nødvendige funksjoner som trengs i hverdagen, slik at de fleste daglige gjøremål
kan gjøres ved gange eller sykkel. Nødvendige funksjoner som bør dekkes på Fornebu omfatter:




Barnehage og skole
Primære helsetilbud
Rekreasjon
o Idrettshaller
o Treningsstudio
o Arealer for andre fritidsaktiviteter (for eksempel lekeplasser)
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Næringstilbud
o Essensielle tilbud
 Dagligvare
 Apotek
 Post i butikk
o Rekreasjonelle tilbud
 Restauranter
 Butikker

Hvor bredt tilbudet behøver å være for hver type funksjon vil variere med behov og markedsgrunnlag.
Akershus har det høyeste antallet innbyggere per dagligvareforretning i gjennomsnitt – 1960, mot
1235 på landsbasis. For apotek er det gjennomsnittlige antallet innbyggere per utsalgssted 6836 på
landsbasis [8]. I en TØI-studie fra 2016 fant man at et kundegrunnlag på 3 - 5 000 mennesker var
nødvendig hvis man vurderte å etablere en dagligvareforretning.
En undersøkelse fra Lisboa viser at hva som oppleves som kort gangavstand varierer med type tilbud
[8]. De spurte i undersøkelsen opplevde i gjennomsnitt en distanse på 562 m som en kort gangavstand
til typiske nærtilbud (kollektivtilbud, dagligvarebutikk, treningssenter, apotek etc.), mens kort
gangavstand til tilbud som klesbutikk, parfymeri, bokhandel, etc. i snitt var 905 m. For kino, nattklubb,
restaurant etc. oppga de spurte at 953 m opplevdes som kort gangavstand.
Dette gjenspeiler forholdene som påvirker transportmiddelvalg i de fleste byer, der gange, sykkel og
kollektiv er de foretrukne transportformene. Det er ikke slik at alle innbyggere i en by har alle tilbud
utenfor døren eller i sin bydel, men de opplever at de viktigste nøkkelfunksjonene finnes i umiddelbar
nærhet, og at resterende funksjoner og tilbud finnes i rimelig nærhet, slik at bil sjelden er nødvendig
(begrenset tilgang på parkering er selvsagt også en viktig faktor i denne sammenheng – se kapittel 5.4).
Det er selvsagt ikke gjennomførbart å etablere et «mini-Oslo» på Fornebu med alle tenkelige tilbud
innenfor sport, kultur og underholdning. Det er for eksempel vanskelig å se for seg at det vil være
markedsgrunnlag for å etablere tilbud som teater og spesialbutikker. Dersom man lykkes med å
etablere et godt tilbud av nøkkelfunksjoner, samt et tilstrekkelig variert tilbud av
rekreasjonsfunksjoner, kan Fornebu oppleves som et sted der man har et totaltilbud som er «godt nok
lokalt». Dette vil kunne gi et attraktivt område med egen bydelsfølelse.
Denne gruppen av tiltak vil ha størst potensiale for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp fra
transport. Dette fordi de vil bidra til en bymessig utvikling på Fornebu som legger til rette for en
mobilitetsadferd tilsvarende det man observerer i andre byområder, der gange og sykkel, i tillegg til
kollektivtransport er de dominerende transportformene. Dessuten vil en slik utvikling ha andre
positive effekter for livskvalitet, folkehelse, luftkvalitet m.m. Man har således en unik mulighet til å
legge til rette for at Fornebu skal bli en attraktiv bydel med særegne kvaliteter, og dermed skape et
sted folk ønsker å være, ikke bare bo og jobbe.
5.2.1.2 Arbeidsreiser
Avstand til arbeidssted er en av de viktigste faktorene som påvirker bileierskap. Derfor er det
avgjørende å legge til rette for at arbeidsreiser til og fra Fornebu i størst mulig grad dekkes med andre
transportformer enn privatbil. Dette kan gjøres ved å legge til rette for kollektivtransport, men også
med tiltak som fremmer at de som bor på Fornebu også jobber der. Fornebu står i en særstilling,
sammenliknet med andre områder på den måten at det vil være relativt stort potensiale for at de som
arbeider på området også kan bo der.
Å etablere Fornebu som et attraktivt område å bo og leve, er det viktigste tiltaket for å påvirke de som
allerede har arbeidssted på området til å ønske å bo der (dersom de ikke allerede gjør det). I motsatt
tilfelle er det mindre sannsynlig å forvente samme effekt for de som bor på Fornebu, men har
arbeidssted andre steder. Hvorvidt de vil kunne benytte kollektivtransport vil avhenge av
kollektivforbindelser utenfor Fornebu. I rapporten «Mer miljøvennlige arbeidsreiser i Oslo og Akershus
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– tiltak og scenarier» peker TØI på et betydelig potensial for å redusere behov for arbeidsreiser ved å
legge bedre til rette for bruk av hjemmekontor. Selv om tilrettelegging for hjemmekontor kan være et
viktig tiltak for å redusere reisebehovet, kan det ikke betraktes som et fullverdig alternativ til et fast
arbeidssted utenfor hjemmet. En svært viktig del av arbeidshverdagen vil for de aller fleste være det
sosiale samværet på arbeidsplassen, noe hjemmekontor ikke kan tilby.
Etablering av kontorfellesskap (også kalt fleksible kontorløsninger eller coworking) gir muligheter for
å jobbe på Fornebu også for de som i utgangspunktet har arbeidsgiver med kontorsted utenfor
området. Å ha tilgang til et kontorfellesskap der man treffer andre mennesker på fast basis vil kunne
tilfredsstille den sosiale dimensjonen ved arbeidshverdagen i langt større grad enn hjemmekontor.
Kontorfellesskap brukes ofte av oppstartsbedrifter som ikke trenger sitt eget dedikerte kontor, men
også av mer etablerte bedrifter. Antall lokaler dedikert til coworking i Oslo og andre norske byer har
økt kraftig i senere år, og veksten i slike tilbud i Oslo sentrum er på linje med London [9].
Arealer for coworking kan etableres i egne dedikerte lokaler, eller i lokaler som har flere funksjoner
(slik det for eksempel er gjort i bygget Tøyen Startup Village på Tøyen i Oslo). Coworking kan også være
en mulighet for å bedre arealutnyttelsen i eksisterende kontorbygg som ikke har fullt belegg per i dag.
Blant annet har Entra uttalt at alle nye bygg skal ha coworking-plasser inkludert [9]. Aktører som har
etablert eller planlegger å etablere coworkingtilbud i Norge inkluderer Mesh, Spaces (Regus),
Startuplab, Epicenter, Evolve og dessuten WeWork, verdens ledende coworking-aktør.
Tradisjonelle biltransportfunksjoner som kan løses ved å legge til rette for nøkkelfunksjoner lokalt er
illustrert i Figur 5-4:

Figur 5-4 Tradisjonelle biltransportfunksjoner som kan løses ved å legge til rette for nøkkelfunksjoner lokalt.
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5.2.2

Tjenester og logistikk for varetransport og avfall

TJENESTER OG LOGISTIKK FOR VARETRANSPORT OG AVFALL




Logistikkpunkter for varelevering i tilknytning til boligområder
Avfallshenting og vareleveranser på samme sted
Lokale «omlastingssentraler» med enkle løsninger for last-miletransport

Som nevnt i kapittel 5.1, har måten vi handler varer på endret seg mye i retning av mer netthandel og
mindre grad av tradisjonell varehandel i butikk. Dette er til en viss grad også tilfellet for
dagligvarehandel, selv om det store flertallet fortsatt handler dette i butikk.
Dette fører til at vi i større grad enn før får varer levert hjem til oss på døren. For klimagassutslipp fra
transport har dette både en positiv og en negativ side. Det at vi slipper å tenke på å frakte varer med
oss gir større fleksibilitet i valg av transportmiddel, ved at vi ikke trenger bil til varetransport. For å
fremme klimavennlig mobilitet for enkeltmennesker er dermed økt hjemlevering positivt. Imidlertid
må varene likevel transporteres, noe som vanligvis gjøres med motoriserte kjøretøy. Netto klimaeffekt
av økt hjemtransport fra sentrallager, sammenliknet med transport av varer til butikk er lite undersøkt,
men det er sannsynlig at det fører til et større totalt transportbehov. En oversikt over utvikling
varetransport, fordelt på tungtransport (heavy goods vehicles, HGV) og varebiler (light goods vehicles,
LGV) og biltransport i London fra år 2000 til 2016 bekrefter denne utviklingen:

Figur 5-5 Utvikling i personbil- og varetransport i London fra 2000 til 2016. LGV = Light goods vehicles (varebiler),
HGV = Heavy goods vehicles (tungtransport). Kilde: Transport for London.

Imidlertid skjer det vesentlig utvikling innenfor elektriske varebiler. Nasjonal transportplan og
Klimastrategi for 2030 legger følgende føringer:
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Nye lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025
Nye tyngre varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2030
Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra tilnærmet være nullutslipp

Ifølge en rapport utarbeidet av Miljødirektoratet vil de generelle trendene man ser i bilindustrien,
kombinert med rask kostnadsreduksjon for komponenter til elbiler, sannsynliggjøre at det vil tilbys
elbilmodeller i alle markedssegmenter for varetransport etter 2025 [10]. El-varebiler forventes å ha en
høyere innkjøpspris enn tilsvarende dieselvarebiler i hele perioden frem mot 2030. Imidlertid vil
elektriske kjøretøy ha lavere driftskostnader som følge av lavere drivstoffkostnader og redusert behov
for vedlikehold, sammenliknet med dieselbiler. Når reduserte driftskostnader fullt ut vil kompensere
for høyere innkjøpspris er usikkert. Men fordi varetransport omfatter relativt mye og kontinuerlig
kjøring, er potensialet for kostnadsbesparelser i drift ved bruk av elektriske kjøretøy større enn for
eksempel håndverkere, som typisk kjører mindre og kortere.
I tillegg viser logistikkbransjen initiativ til grønn omstilling - for eksempel har DB Schenker en
målsetning nullutslipp på all by-distribusjon innen utgangen av 202014. Dersom denne utviklingen
fortsetter (eventuelt også drevet frem av innføring av nullutslippssoner), trenger derfor ikke økt
hjemlevering av varer nødvendigvis å føre til økte klimagassutslipp totalt sett.
Økt hjemtransport av varer krever nye logistikkløsninger, spesielt i byområder. De færreste boliger og
boområdet er utformet med mottaksplass for laverelevering utenfor døren, og det kan dessuten være
problematisk å ha en kontinuerlig strøm av varebiler inn og ut av boligområder, av hensyn til sikkerhet
for barn o.l. Logistikkpunkter for varelevering i tilknytning til boligområder kan være en måte å
håndtere hjemlevering av varer til boliger på Fornebu uten å gå på akkord med trygg ferdsel.
En mulighet for å tilrettelegge for levering av dagligvarer til boligen kunne være at logistikkpunktene
inneholdt låsbare kjøleskap knyttet til den enkelte boligen. På denne måten vil man slippe å ta hensyn
til at kjølevarer som blir levert må hentes fortløpende, og dermed beholde en større fleksibilitet i
hverdagen. Dette vil nødvendigvis ikke være et behov for alle, og en slik løsning kunne for eksempel
tilbys mot en leieavgift.
En sentral utfordring i varelogistikken for hjemlevering er den såkalte «last mile»-problematikken.
Dersom varer ikke kan leveres på døren trengs det løsninger for å frakte større varer fra
logistikkpunktet hjem til bolig (og motsatt). En løsning på dette kan være at logistikkpunktene utformes
som lokale «omlastingssentraler» og utstyres med enkle hjelpemidler som forenkler den siste
strekningen av hjemtransporten. Dette kan omfatte enkle traller og evt. lastesykler for lengre
distanser.
En motsvarende utfordring til frakt av varer til hjemmet er frakt av ombruksvarer (avfall til
resirkulering) fra hjemmet til innsamlingspunkter. Aktører som Kolonial.no tilbyr allerede henting av
panteflasker i forbindelse med levering av dagligvarer. Dette kunne utvides til et system der
ombruksvarer samles og hentes på logistikkpunktet. Et pilotprosjekt som tester ut samordnet
varelevering og håndtering av ombruksvarer pågår i Göteborg.
En undersøkelse fra større norske byer viser at de fleste dagligvarekjøp (43 %) foretas i timene etter
normal arbeidsdag [8]. For å redusere bilbruk på arbeidsreiser vil det derfor fortsatt være viktig å gjøre
logistikken knyttet til dagligvarehandel mer forenlig med å gå/sykle. En strategi for klimavennlig
varehåndtering på Fornebu bør både omfatte tiltak som gjør det enklere å få levert dagligvarer hjem,
og tiltak som reduserer distansen den enkelte må bære med seg dagligvarer. Samme tankegang kan
også benyttes for frakt av andre typer varer. I tråd med dette vil det også være aktuelt å etablere
logistikkpunkter for varelevering/post i tilknytning til kollektivknutepunkter og/eller
dagligvarebutikker. Fornebu S kunne muligens også spille en rolle i et logistikksystem for varelevering
på Fornebu, ettersom det har en svært sentral beliggenhet.
14

https://zero.no/et-flaggskip-for-gronn-bydistribusjon/
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Det er også mulig at droner vil være en del av fremtidens varesystem, men dronetransport som er
konkurransedyktig med tradisjonell varelevering i pris ansees å være såpass langt frem i tid at det ikke
omtales ytterligere her.
Tradisjonelle biltransportfunksjoner som kan løses med tjenester og logistikk for varetransport og
avfall er illustrert i Figur 5-6:

Figur 5-6 Tradisjonelle biltransportfunksjoner som kan løses med tjenester og logistikk for varetransport og avfall.

5.2.3

Tilrettelegge for gange og sykkel

TILRETTELEGGE FOR GANGE OG SYKKEL





Tilrettelegge for gange i like stor grad som sykkel
Prioritere gående i trafikkbildet – gangruter og snarveier
Separat sykkelsti
Sykkelhotell

Tiltak for å redusere bilbruk i byområder har i stor grad omhandlet tiltak for å fremme sykling. Tiltak
som fremmer gange som transportform har i langt mindre grad vært fremhevet. Dette kan skyldes at
gange ikke sees som et reelt alternativ til bil, og muligens at det ikke vurderes å være behov for
spesielle tiltak for å tilrettelegge for ferdsel til fots. Det viktigste tiltaket for å fremme gange som
transportform er utvilsomt å sørge for at nøkkelfunksjoner er tilgjengelige i gangavstand (se kapittel
5.2.1). Imidlertid finnes det også andre tiltak som gjør det tryggere og mer attraktivt å ferdes til fots.
Tall fra RVU 2013/14 viser at gange er foretrukne transportform for reiser under 800m, mens bil er
mest brukt for reiser over 800m. Forholdet mellom bruk av gange, sykkel og bil på ulike reisedistanser
er vist i figuren under:
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Figur 5-7 Transportmiddelfordeling for gange, sykkel og bil på reiser fra 200 m til 2.5 km, basert på tall fra RVU
2013/14 Kilde: TØI.

Sykkelandelen ligger konsekvent lavere enn både gang- og bilandelene. Dette kan indikere at de som
ferdes med sykkel gjør dette uavhengig av distanse, og at potensialet for å «flytte» reiser over fra bil
til sykkel er mindre enn antatt. Resultater fra en analyse av transportmiddelvalg på arbeidsreiser til
Fornebu fant at de tre viktigste grunnene til å velge sykkel på arbeidsreisen er at det gir god
mosjon/trening, det er raskt og man liker å sykle [6]. Dette underbygger argumentet om at de som
velger å sykle ofte gjør dette på bakgrunn av at de i utgangspunktet liker å sykle, og dermed ser det
som en bonus at sykkelen også kan benyttes som fremkomstmiddel i hverdagen. Dette kan peke på at
det er vel så viktig, og kanskje viktigere å legge til rette for at reiseformål kan gjøres med gange, enn å
legge til rette for ferdsel med sykkel dersom målet er å redusere bilbruk. Tilrettelegging for gange er
også et viktig aspekt av tilrettelegging for ferdsel med kollektivtransport, ettersom kollektivreiser
nødvendigvis må omfatte en viss distanse til fots.
Nettsiden Walk Score gir en overordnet vurdering av hvor godt et område er utbygget for ferdsel til
fots. Nettsiden gir en score mellom 0 og 100 basert på nærhet til nøkkelfunksjoner og holdeplasser for
kollektivtransport. Nettsiden gir Fornebu en gå-score på 65:
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Figur 5-8 Vurdering av hvor godt Fornebu er egnet for ferdsel til fots, ifølge nettsiden Walk Score.

Til sammenlikning får Grünerløkka i Oslo en gå-score på 90:

Figur 5-9 Vurdering av hvor godt Grünerløkka i Oslo er egnet for ferdsel til fots, ifølge nettsiden Walk Score.
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Det bør i denne sammenheng påpekes at nettsiden formelt kun støtter vurderinger i USA, Canada,
Australia og New Zealand. Likevel gir vurderingene en indikasjon på forskjellen på hvor godt Fornebu
er egnet for gående per i dag, sammenliknet med et område som er svært godt egnet. Ifølge en
landsdekkende amerikansk studie fra 2016 kan en ett prosentpoengs økning i gang-score øke verdien
på en bolig med 3000 amerikanske dollar i snitt [11].
Tiltak som fremmer gående i trafikkbildet omfatter blant annet etablering av gågater og bilfrie soner,
samt prioritering av gangruter i forbindelse med planlegging av knutepunkter. En amerikansk studie
viser at andelen reiser til fots er høyest i området hvor gangnettet er direkte knyttet til nærliggende
butikker og rekreasjonsområder – 18%, sammenliknet med 10% i områder med dårlig tilgjengelighet i
gangveinettet [12].
Det er også viktig å huske på at tilrettelegging for gange ikke bare handler om å planlegge for at de
gående skal ferdes parallelt med bilen. Tilrettelegging for separate gangruter på tvers av det
overordnede trafikkbildet, slik at gående kommer seg raskere frem kan være et effektivt og enkelt
tiltak. Snarveiprosjektet i Trondheim15 er en satsning for å etablere og utbedre gangruter, med mål om
å øke andelen skole- og arbeidsreiser til fots. Prosjektet har siden oppstart i 2014 registrert 400 slike
gangruter, og rustet opp 19 av dem. En viktig suksessfaktor for bruk av slike gangruter er at de er
tilstrekkelig opplyst og oppleves som trygge.
En annen viktig årsak til å legge til rette for ferdsel til fots er at mennesker med mobilitetsutfordringer
i stor grad benytter gangveger og kollektivtrafikk. Tilrettelegging for gående er derfor viktig for å sikre
mobilitet for alle.
Punktene nevnt over betyr selvsagt ikke at det er unødvendig å tilrettelegge for ferdsel med sykkel.
Spesielt for et relativt flatt og avgrenset område som Fornebu, vil sykkel kunne fremstå for mange som
et attraktivt valg for å komme seg raskt rundt.
Ved omdisponering av veiareal til sykkel, øker sykkelandelen på bekostning av bil. Effekten er større
for separat sykkelsti enn sykkelfelt i veg. En studie av trafikken i København viste at etablering av
markerte sykkelfelt i veibanen reduserte biltrafikk med 1% og økte sykkelbruk med 5%, mens
etablering av adskilt sykkelsti reduserte biltrafikk med 10% og økte sykkelbruk med 20%, målt i
reiselengde [12]. For å sikre trygg ferdsel med sykkel, både for syklister, bilister og gående, er det
optimalt å ha sykkelfelt/-veier som er adskilt fra øvrig trafikk (både biler og gående). Sykkelveier bør
imidlertid være integrert med det overordnede trafikkreguleringssystemet gjennom trafikklys o.l.
Det finnes mange eksempler på utforming og etablering av sykkelparkering i forbindelse med bygg,
som en del av byutviklingen og mobilitetsplanleggingen. Kontorbygget Lilletorget i Oslo og sykkelhotell
på Grorud er noen av disse.
Lilletorget har en sentral
lokalisering i Oslo ved
Akerselven og
Vaterlandsparken.
Det nye kontorbygget skal
romme 27 etasjer. Viktige
bygg som Oslo Plaza, Oslo
Spektrum og Posthuset er
Lilletorgets naboer og landets
største kollektivknutepunkt,
Oslo S, er få minutter unna.
Bygget har ingen
parkeringsplasser for bil, men
15
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derimot gode fasiliteter for
sykler.
Sykkelhotellet på Grorud anlegges
i gangtunnelen mellom
bussholdeplassene og nedgangene
til T-banens plattformer.
Sykkelhotellet anlegges i halve
tunnelens bredde så gående fra
bussterminalen følger tunnelen
ned langs lamellveggene.
Belysningen hever det estetiske
inntrykket av gangtunnelen, og
bidrar til trygghet for de reisende.
På Grorud blir det plass til 58
sykler og 7 lastesykler.

Futurebuilt har laget en egen veileder for sykkelparkering for forbildeprosjekter. Veilederen
oppsummerer FutureBuilts forventninger til tilrettelegging for syklister i tilknytning til
forbildeprosjektene, men kan i prinsippet fungere som en veileder for enhver byggherre med
ambisjoner om å bygge sykkelvennlig16.
El-sykkel øker influensområdet for sykkel med cirka 50 %, og mer i kuperte byer. En norsk analyse fra
2014 [13] viste at antall mennesker som kan sykle til eller fra Fornebu på 30 minutter øker med 60 %
hvis trafikantene går over fra vanlig sykkel til el-sykkel. Fordi det er oppoverbakke ut fra Fornebu og
el-sykkelen er til mest hjelp i oppoverbakke, er økningen på hele 110 % på reiser fra Fornebu.
I tillegg til å redusere bilbruk, har tiltak for å prioritere gående og syklende i bybildet ha positive
effekter for opplevd trivsel, og dermed generelt gjøre områder mer attraktive. Det er også vist at slike
tiltak kan ha en positiv effekt for lokalt næringsliv, fordi gående, syklende og kollektivreisende legger
igjen mer penger i butikker enn tilreisende med bil [12]. Tiltak som forbedrer gåmiljø i sentrum bidrar
dermed til å øke befolkningens bruk av disse områdene og til å styrke handelen.
Tradisjonelle biltransportfunksjoner som kan løses med tilrettelegging for gange og sykkel er illustrert
i Figur 5-10:

16

Veileder for sykkelvennlige bygg, Futurebuilt
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Figur 5-10 Tradisjonelle biltransportfunksjoner som kan løses med tilrettelegging for gange og sykkel.

5.2.4

Lokalt kollektivtilbud

LOKALT KOLLEKTIVTILBUD




Høyfrekvente avganger
Buss- og/eller t-baneholdeplass innenfor 10 minutters gangavstand
for alle beboere
Dedikert kollektivtransport til fritidsaktiviteter for barn

En markedsundersøkelse om kollektivtilbudet i Asker og Bærum fra 2018 indikerer at litt over en
tredjedel av innbyggerne i Bærum benytter seg av kollektivtransport på daglig basis [14]. Det er særlig
på jobb- og skolereiser at kollektivtransport benyttes, men samtidig oppgir 29 % av befolkningen i
Bærum at de aldri benytter kollektivtransport på denne typen reiser.

Figur 5-11 Reisefrekvens med kollektivtransport til jobb eller skole, etter bostedskommune, i prosent. Kilde:
Markedsundersøkelse om kollektivtilbudet i Asker og Bærum (Urbanet Analyse, 2018).

Kollektivandelen er høyest blant de som jobber eller går på skole i Oslo. 40 % av de som bor i Bærum
og jobber i Oslo reiser daglig med kollektivtransport mot 16 prosent av de som bor og jobber i Bærum
[14]. Det er flest i aldersgruppen 18-25 som reiser kollektivt.
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I markedsundersøkelsen fant man en sterk sammenheng mellom bileierskap og hvor mye man
benytter kollektivtransport. Den viktigste årsaken til å ikke benytte kollektivtransport er at det er
enklere å bruke bil – dette oppgis av 70 % av de som svarte at de sjelden eller aldri benytter
kollektivtransport. Dessuten oppgir 30 % av den samme gruppen at de trenger bilen for å handle som
årsak til at de ikke reiser kollektivt.
De viktigste årsakene til at bosatte i Bærum velger å benytte mer kollektivt fremfor bil, er at det har
blitt dyrere å bruke bil (33 %), bedre frekvens på kollektivavganger (30 %), og dårligere
parkeringsmuligheter (27 %)
Undersøkelsen undersøkte også hvilke faktorer som har betydning for tilfredshet med
kollektivtilbudet. Her fremgikk det at punktlighet og avgangsfrekvens var de viktigste elementene.

Figur 5-12 Betydning av ulike elementer ved kollektivtilbudet, i prosent som oppgir at egenskapen har svært stor
betydning. Kilde: Markedsundersøkelse om kollektivtilbudet i Asker og Bærum (Urbanet Analyse, 2018).

Totalt konkluderer markedsundersøkelsen med at for å legge til rette for mer kollektivtransport er det
viktig å benytte en kombinasjon av restriktive virkemidler mot bil og samtidig forbedre kollektivtilbudet
gjennom høy frekvens og god punktlighet [14]. Avganger hvert 10. minutt eller oftere oppleves som et
svært godt tilbud, mens avganger hvert 20. minutt eller sjeldnere oppleves som et mindre godt tilbud
som krever planlegging. Tippepunktet for hva som oppleves som et høyfrekvent tilbud har
sammenheng med om reisen til holdeplass planlegges ut ifra rutetabellen eller ikke. Dette
tippepunktet finner typisk sted når rutene har avganger hvert 12-15. minutt.
En optimal kollektivrute skal både ivareta effektivitet ved å ha en linje som er så rett som mulig,
samtidig som den skal være tilgjengelig for en viss befolkningsmasse [8]. Hva som er retteste trasé og
traseen med flest reisende er ikke nødvendigvis sammenfallende. En direkte linjeføring gir kortere
kjørestrekning, noe som gir raskere framføring og reduserte driftskostnader. Linjer som tar mange
avstikkere for å betjene mange markeder får derimot fort lang fremføringshastighet. Dette kan virke
negativt inn på både rutens attraktivitet og driftskostnad. Spesielt ressurskrevende, er enveis ringlinjer
i ytterkanten av det området man ønsker å betjene. Sammenheng mellom linjeføring og
driftskostnader er illustrert i Figur 5-13:
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Figur 5-13 Driftskostnader knyttet til valg av trasé. Kilde: Ruter 2012, basert på Nielsen m. fl. 2005.

Hva som er optimal avstand mellom holdeplasser vil avhenge av bystruktur og befolkningsgrunnlag.
Norheim m.fl. (2011) har for eksempel beregnet at mens optimal avstand mellom holdeplasser i Oslo
er ca. 600 meter for gjennomsnittlig kollektivreise [8].
Den viktigste premissgiveren for kollektivtransport til og fra, og til dels på Fornebu vil være
Fornebubanen. Imidlertid vil også et godt lokalt supplerende kollektivtilbud for reiser på Fornebu være
en nøkkelfunksjon i det totale transportsystemet. Dette bør omfatte et høyfrekvent busstilbud som
dekker de delene av området som ligger utenfor umiddelbar gangavstand til de planlagte
holdeplassene for Fornebubanen. Uten et slikt tilbud er det rimelig å forutsette at de som bor utenfor
det planlagte området «Byen» i stor grad vil velge bil som fremkomstmiddel, i alle fall på reiser utenfor
Fornebu.
Gange til og fra holdeplass utgjør 24 % av den totale reisetiden for en gjennomsnittlig kollektivreise i
Oslo/Akershus, og gjennomsnittlig tidsbruk på gangturer i forbindelse med en kollektivreise er ca. 9
minutter [15]. Tidsbruk på gangtur er noe høyere for reiser med t-bane (ca. 10 minutter),
sammenliknet med buss (ca. 8 minutter) – dette har sammenheng med at vi som regel går lenger desto
lenger kollektivreisen varer. Disse tallene kan benyttes som rettesnorer for hva som vil være aksepterte
distanser for gangavstand til kollektivholdeplass på Fornebu – et optimalt lokalt busstilbud på Fornebu
kan dermed sies å være et der alle beboere har buss- og/eller t-baneholdeplass innenfor 10 minutters
gangavstand.
Selvkjørende busser har allerede vært testet på Fornebu, og en autonom bussrute langs Forneburingen
vil kunne være en del av et fremtidig kollektivsystem. Imidlertid vil lav kjørehastighet gjøre en autonom
bussrute mindre attraktiv enn en tilsvarende bemannet rute.
Som diskutert under kapittel 5.2.2, vil det være nødvendig å legge til rette for at beboere på Fornebu
kan frakte med seg bagasje på andre måter enn med bil dersom biltransporten skal reduseres. Dette
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kan også omfatte bedre tilrettelegging for bagasjeplass på kollektivtransport. For eksempel kunne man
hatt busser med bagasjehyller, tilsvarende det som er vanlig på Flybussen.
Transport av barn til fritidsaktiviteter er en vesentlig driver for bilbruk. Som diskutert i kapittel 5.2.1,
vil det å etablere et tilstrekkelig godt tilbud av ulike funksjoner lokalt være et svært viktig tiltak for å
redusere det opplevde behovet for biltransport. Dette vil også gjelde fritidsaktiviteter for barn og unge.
Imidlertid vil det ikke være mulig å ivareta alle typer aktiviteter på alle nivåer lokalt.
Stabæk Fotball, Ruter og Bærum kommune har i samarbeid gjennomført en pilotordning som vil
redusere bilbruk i forbindelse med henting fra Stabæks fotballakademitreninger [16]. Fra januar 2018
til sommeren 2019 ble 160 skoleelever hentet av Ruter fra 13 skoler i Bærum og kjørt til trening på
Nadderud. Etter trening ble barna kjørt hjem i egne minibusser. Tidligere var det foreldrene som måtte
hente, og Stabæk hadde store utfordringer knyttet til full parkeringsplass og trafikksikkerhet. Dette var
mulig gjennom en sammenslåing av Ruters app «MinSkoleskyss» med Stabæks informasjonsapp
«Stabæk-appen». Systemet kombinerte informasjon om hvem som skulle kjøres til/fra trening og
kontaktinfo til foresatte, med oversikt over hvilke dager barnet går på akademiet og til hvilke tider
skyssen skulle skje. I bussen ble det registrert hvem som skulle hentes og leveres, slik at Ruter kunne
estimere leveringstid hjemme. Prosjektet er initiert av Stabæk gjennom SmartCity Bærum, og er
tilknyttet kommunens Klimaklok arbeid. Muligheter for å videreføre ordningen undersøkes.
Tradisjonelle biltransportfunksjoner som kan løses med lokalt kollektivtilbud på Fornebu er illustrert i
Figur 5-14:

Figur 5-14 Tradisjonelle biltransportfunksjoner som kan løses med lokalt kollektivtilbud på Fornebu.
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5.3

Mobilitetspool
MOBILITETSPOOL





I tilknytning til boligområder
Bredt tilbud som dekker alle transportbehov
Kapasitetsutveksling med lokalt næringsliv
Enkel betjening i app

Bildeling er i prinsippet en leiebilordning som krever medlemskap for bruk. Bildelingsordninger kan
være basert på abonnement, betaling per kjøretur (per kjørte time eller km), eller en kombinasjon.
Ordningen kan være organisert av en sammenslutning av enkeltpersoner som leier ut bil til
medlemmene (bilkollektiv), gjennom en app der privatpersoner stiller sin egen bil til disposisjon for
andre (for eksempel nabobil), eller via kommersielle aktører som har biler i en bilpool der
enkeltpersoner eller bedrifter kan bli abonnent eller medlem (for eksempel Hyre). Bilpool-ordninger
kan være tilknyttet et bestemt tilholdssted, for eksempel et kontor- eller boligbygg, eller være basert
på at biler er tilgjengelig for brukerne ved behov der de er over et større geografisk område.
Medlemskap i en delebilordning kan gjøre det mulig for en familie å nå reisemål som ikke er tilgjengelig
med kollektivtransport (eller evt. som krever at man har med seg relativt mye bagasje), uten å eie egen
bil. Således kan bildeleordninger bidra til å opprettholde opplevd fleksibilitet knyttet til å disponere bil,
uten at hver enkelt husstand disponerer en egen bil. I tillegg kan bildelingsordninger som tilbyr biler i
ulike størrelser gi en forbedret fleksibilitet, sammenliknet med privatbil, i form av at man får mulighet
til å velge den typen bil som best passer reiseformålet (for eksempel varebil).
Bildelingsordninger fremholdes ofte som et tiltak for å redusere total bilbruk. En utredning av effekten
av bildeling på bilbruk i Osloområdet viste imidlertid at å innføre bildelingsordninger i verste fall kan
føre til økt bilbruk [17]. Effekten på bilbruken er avhengig av hva slags typer reiser bildelingsbilen
erstatter, og hvilke transportmidler bildelingsbilen fortrenger. For å ha en reduserende effekt på total
bilbruk, må bildeleordninger enten føre til at medlemmene lar være å kjøpe egen bil eller erstatter en
eksisterende bil med bildelingsmedlemsskap.
De som er mest aktuelle for å benytte seg av delebilordninger vil vanligvis være de som allerede bruker
bil minst – de som har færre biler og som i størst grad veksler mellom bil og andre transportmidler.
Bildelingsbilen vil dessuten bli benyttet på typiske fritidsreiser (helgeturer, besøk, innkjøp av større
varer), som foretas relativt sjelden. Blant de potensielle bildelerne er bilandelen allerede lav på denne
typen reiseformål i dag. Markedsundersøkelsen i Osloområdet viste at for 8% av husstander som var
aktuelle bildelingsbrukere, ville bildelingsbilen kun komme i tillegg til eksisterende bil. Andelen der
bildelingsbilen ville erstattet en eksisterende bil var 36%. I en studie fra 2016 [18] viste at litt over 10%
av brukerne av en bildelingsordning i San Francisco tidligere kjørte egen bil, mens 75% tidligere brukte
kollektivtransport. Imidlertid viste de samme studiene at de som gikk fra egen bil til delebil reduserte
bilbruken mer enn den tilsvarende økningen i bilbruk blant de som gikk fra kollektivtransport til delebil.
En kunnskapsoppsummering av studier om bildeling fra 2016 viser derfor at til tross for at bildeling kan
øke antall reiser for noen brukere, reduseres samlet antall bilreiser. Tidligere studier av
bildelingsordninger viser at bildelere bruker bilen 30-60% mindre enn bileiere [12]. Dette skyldes i all
hovedsak at tilgangen på bil er lavere enn dersom man eier egen bil.
En markedsundersøkelse blant husstander i Osloområdet viste at bildeling ble vurdert som mer
attraktivt desto mer den liknet på å eie egen bil, mht. tilgjengelighet og nærhet til boligen. Dette
indikerer at jo «bedre» en bildelingsordning oppleves å være for brukerne, desto mindre potensiale vil
den ha for å redusere total bilbruk. Basert på dette kan man si at den mest effektive
bildelingsordningen, i form av maksimal reduksjon i total bilbruk, vil være slik at tilgangen til bil treffer
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det laveste aksepterte nivået blant brukerne før de opplever behov for å skaffe seg privat bil i tillegg.
Her vil imidlertid type ordning spille inn, og hvor attraktiv en bildeleordning fremstår vil avhenge av en
kombinasjon av pris, tilgjengelighet og nærhet. For eksempel er det nærliggende å anta at brukere vil
akseptere noe dårligere tilgang på bil dersom bilene er tilknyttet en bilpool på boligområdet, mens
rask tilgang vil være et avgjørende kriterium for en ordning der bilene ikke har et fast tilholdssted. Pris
er oppgitt i markedsundersøkelsen som den viktigste faktoren som påvirket hvor attraktiv en
bildelingsordning ville være, sammenliknet med å eie egen bil (undersøkelsen vurderte ordninger med
leiepris per time) [17].
Bildeling er mer attraktivt blant de som har begrenset tilgang til parkering i tilknytning til boligen [19].
Dette indikerer at dersom bildelingsordninger ledsages av tiltak for å begrense muligheten for å
parkere privatbil, vil bildeling kunne føre til en større reduksjon i privatbilbruk enn dersom det ikke
legges noen begrensning på parkering. Dette er igjen et argument for at bildelingsordninger som er
tilknyttet et boligbygg eller boligområde har større potensiale for å redusere total bilbruk på området
enn bildelingsordninger uten noe fast tilholdssted. Dersom man legger til rette for bildeling og samtidig
vesentlig begrenser parkeringstilgangen for et boligområde, vil dette kunne påvirke muligheten
beboerne har til å ha egen bil, mens en geografisk uavhengig bildelingsordning ikke vil kunne påvirke
begge disse faktorene, og i verste fall fører til en overgang fra kollektivreiser til bil som følge av at den
øker tilgang til bil for flere.
Det er ulike forventninger og erfaringer med hvordan man tilpasser parkeringsnormen ved etablering
av bildelingsordning. Erfaringer fra Bærum kommune tilsier at en delebil i en bildelingsordning kan
erstatte 5-15 privatbiler, noe som igjen tilsvarer 50-150 m2 i rent parkeringsareal, samt at etablering
av bildelingsordninger kan redusere bilbruken med inntil 30-40%. AVIS Budget Group mener at det er
mulig å erstatte kanskje så mye som inntil 50 biler pr delebil, avhengig av områdets øvrige egenskaper
og mobilitetstilbud, samt grad av urbanisme. Dette vil være lettere ved etablering av nye borettslag på
nye steder. En annen type tiltak som kan fremme bruk av delebil ved å påvirke parkeringstilgang er å
reservere spesifikke parkeringsplasser for delebiler i boligområder. Dette vil gjøre det mer forutsigbart
for brukerne å finne bil og å finne parkering ved endt bruk. Det vil kunne øke sannsynligheten for at
delebil erstatter privateid bil. Oslo bystyre har vedtatt at det skal legges til rette for etablering av slike
reserverte parkeringsplasser for delebil i Oslo. Disse plassene skal også ha tilgang til lading [20].
Et tiltak for å øke attraktiviteten til en bildelingstjeneste uten å gjøre den for lik det å eie egen bil kan
være å utvide tjenesten til å omfatte flere transportmidler enn bil. Dette kan omfatte biler av ulik type
og størrelse, varebil, sykkel, elsykkel og LEV. En slik mobilitetspool vil dermed kunne gi et tilbud der
brukeren selv kan velge det transportmidlet som er best egnet for den aktuelle reisen, og dermed
oppnå større fleksibilitet enn med privatbil. Biler bør fortrinnsvis være elektriske, men det kan også
være hensiktsmessig å tilby enkelte fossildrevne biler, avhengig av tilgangen på elektriske biler av ulike
type på etableringstidspunktet. Dette fordi en viktig suksessfaktor for en slik løsning vil være at
brukerne opplever at de får dekket alle sine transportbehov gjennom kjøretøytypene som tilbys. Dette
vil også måtte omfatte kjøretøy som kan kjøre på lengre turer og med tyngre last. Hva som er en
optimal fordeling mellom ulike transportmidler i en mobilitetspool, og antall kjøretøy av de ulike
typene relativt til antall brukere vil måtte undersøkes nærmere. Som nevnt i kapittel 5.2.2, kan
hjelpemidler som traller bidra til å løse problemer med last mile-transport. Transporttraller og evt.
også henger til bil kan derfor også være relevante bestanddeler i en mobilitetspool. Dersom tjenesten
skal være knyttet til et boligområde, kan det være hensiktsmessig å samlokalisere mobilitetspool og
logistikkpunkt for varer.
Hensikten må være at boligområder som etableres med en slik mobilitetspool kan fremstå som
attraktive, selv dersom de selges med svært begrenset mulighet for parkering av privatbil, slik at man
tilrettelegger for at folk kan flytte til Fornebu uten å føle at de trenger å eie egen bil. Ettersom
bileierskap er den viktigste faktoren som påvirker bilbruk, er dette en kritisk suksessfaktor for at en
mobilitetspool skal føre til reduksjon i biltransport.
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Bildelingsordningers potensiale for utslippsreduksjon avhenger av reduksjon i total bilkjøring, men
også selvfølgelig av kjøretøyteknologi. Dette indikerer at en maksimalt klimaeffektiv bildelingsordning
bør i størst mulig grad tilby ikke-fossile kjøretøy - fortrinnsvis batterielektrisk, men plug-in hybrid kan
også være aktuelt frem til rekkevidden for elbiler er tilsvarende fossilbiler. Ettersom kjøretøyparken
for en bildelingsordning vil være i mer kontinuerlig bruk enn privateide biler, vil utskiftingstakten også
bli høyere. Dette er en mulighet for raskere innfasing av ny teknologi, som gjør det mulig å redusere
trafikkutslippene raskere enn for privatbilparken. Ettersom utviklingen i nullutslippsteknologi for biler
går relativt raskt, kan dette fremheves som en klimamessig fordel ved bildeling, sammenliknet med
privateide biler [20].
En mulighet for å utvide kapasiteten i mobilitetspool for beboere kan være å etablere en kobling med
lokalt næringsliv på Fornebu som disponerer firmabiler. Ettersom behovet for firmabil stort sett vil
være fraværende på kveld og i helger, mens behovet for bil i helgene sannsynligvis vil være høyere på
disse tidspunktene, kan det være en mulighet at bedrifter stiller sine firmabiler til disposisjon som en
del av en utvidet mobilitetspool ved behov for beboere. Dette vil fordre samarbeid mellom næringsliv
og utbyggere, samt noen form for økonomisk kompensasjon/leieinntekt for bedriftene.
Økonomisk organisering av mobilitetspool kan for eksempel gjøres gjennom et abonnement, evt.
integrert i husleie. Det vil være en fordel at så mange som mulig deltar i ordningen, slik at man kan dra
nytte av stordriftsfordeler. Dette vil være et argument for å integrere tilgang til mobilitetspool i husleie.
Det kan også være en mulighet å inkludere billett på kollektivtransport i et slikt mobilitetsabonnement,
dersom utbyggere etablerer et samarbeid med Ruter. Det kan være behov for økonomisk støtte fra
kommunen i oppstartsfasen. Bildelingsordninger kan også få direkte offentlig tilskudd til investering,
oppstart eller drift, eller tilgang på (verdifulle) sentrumsarealer til bruk for sine hentestasjoner og
oppstillingsplasser.
For at løsningen skal være enkel i bruk og tilfredsstille brukernes behov for transport ved behov, bør
leie styres gjennom en app som gir oversikt over tilgjengelige kjøretøy og mulighet for booking.
En skisse som illustrerer prinsippet for mobilitetspool tilknyttet boligområder, med integrering mot
næringslivet, er gitt i Figur 5-15:
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Figur 5-15 Prinsippskisse for mulig mobilitetspool for beboere på Fornebu, med integrasjon mot lokalt næringsliv.

Tradisjonelle biltransportfunksjoner som kan løses ved etablering av mobilitetspool er illustrert i Figur
5-16:
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Figur 5-16 Tradisjonelle biltransportfunksjoner som kan løses med etablering av mobilitetspool.

5.4

Tiltak som påvirker parkeringstilgang
PÅVIRKE PARKERINGSTILGANG


Begrensning i parkering er avgjørende for at andre tiltak skal ha ønsket effekt

 Begrense p-plasser
 P-avgift

Det er kostbart å bygge parkeringsplasser. I et byområde kan hver parkeringsplass under bakken koste
500 000 kr, men det er eksempler på overflateparkering til 300 000 kr. (Kilde: TØI). Det antas at prisen
for en parkeringsplass på Fornebu ligger et sted imellom dette.

Figur 5-17 Arealbehov for parkering av bil, sykkel og forgjenger. Kilde: Bærum kommune.

Både antall og regnemåte for beregning av parkeringsnorm varierer. Følgende eksempler illustrerer
dette:
-

Hollenderkvartalet, Oslo; én bildelingsplass erstatter 15 ordinære parkeringsplasser.
Langhus; estimert at én plass kan erstatte 10 ordinære parkeringsplasser.
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-

Eskilstuna, Sverige; mulig å redusere p- norm med inntil 20%.
Malmø; inntil 30 % reduksjon.

I KDP3 innføres ny parkeringsnorm for Fornebu. Denne er tilpasset de nye mulighetene med bildeling
og legger opp til reduksjon i p-norm ved etablering av bildelingsordning. P-norm for boliger (bil og
sykkel) er gitt som følger:

Figur 5-18 Utkast til parkeringsnorm boliger for sykkel og bil for Fornebu i KDP3. Vedtatt norm ble noe endret.

Ny parkeringsnorm er gitt for hhv boliger og kontor/forretning/bhg/undervisning. For boliger
reduseres kravet fra 1 (dvs. 1 parkeringsplass pr 100 m2 bolig) til 0,75 for «Byen», 0,8 for «Parken» og
0,9 for «Landet».
I urban kontekst er dette kravet likevel ganske høyt, og på Fornebu burde det være rom for å gå
ytterligere ned i parkeringsnorm dersom det i tilstrekkelig grad tilrettelegges for bruk av alternative
mobilitetsløsninger. Utbyggere på Fornebu har også uttrykt ønske om dette for å kunne hensynta ny
teknologi og legge til rette for klimavennlige løsninger der man ikke trenger å eie egen bil for å ha den
fleksibiliteten i hverdagen som eierskap ev egen bil gir.
Samtidig er det allerede ganske mange parkeringsplasser på Fornebu, knyttet til de store
næringsbyggene. Dette er næringsbygg som huser store arbeidsgivere med til dels lokal og til dels
tilreisende arbeidsstyrke. Disse parkeringsplassene er hovedsakelig i bruk på dagtid, innenfor normal
arbeidstid. Det bør undersøkes om det er mulig å få til et slags samarbeid mellom boligområder og
næringsbygg der parkeringsanlegg i næringsbygg kan gjøres tilgjengelig for privat parkering på kveld
og natt.
Flere studier viser en klar sammenheng mellom bilbruk og tilgang til parkering. Den nasjonale
reisevaneundersøkelsen [21] viser at ca. 80% av de som bor i Oslo-området har egen parkeringsplass i
nærheten av boligen, og at 66% av yrkesaktive i Osloområdet har gratis parkeringsplass hos
arbeidsgiver. Blant de som har gratis parkering på jobb, kjører i snitt 64% til jobben, mens blant de som
ikke har gratis parkering på jobb, er det kun 22% som kjører.
I prosjektet «Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner»
[22] ble det gjort en omfattende undersøkelse i ti byområder av hvordan parkeringsrestriksjoner kan
brukes som virkemiddel for å redusere biltrafikken og øke bruken av miljøvennlige transportmidler.
Redusert tilgang på p-plasser vil medføre økt letetid etter parkeringsplass og/eller økt gangtid fra
parkeringsplass. I undersøkelsen fant man at dette oppleves som langt mer belastende for reisende
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enn selve reisetiden. Økt p-avgift er også et effektivt virkemiddel for å redusere bilreiser, og kan bidra
til å utjevne de forskjellene som fører til at man velger bil fremfor kollektivtransport.
Parkeringsrestriksjoner har gjennomgående større effekt for overgang fra bil til kollektivt på
arbeidsreiser enn på sentrums- og handlesenterreiser. Dette kan skyldes en større aksept for p-avgift
på de to sistnevnte.
For eksempel fant man at på arbeidsreisen har fem minutter økt gangtid omtrent samme effekt på
overgang fra bil til kollektiv som 10 kroner økt p-avgift. På arbeidsreiser oppga mindretallet (41 %) i
undersøkelsen at de ville ha valgt bil framfor kollektivtransport når bil- og kollektivreisen framstår som
like på de inkluderte reiseegenskapene (sum av kostnad, reisetid og gangtid).

Figur 5-19 Sannsynlighet for å velge bil fremfor kollektivt ved ulike egenskaper/scenarier (%), etter reisetype.
Kilde: Parkeringsundersøkelsen 2014/Urbanet Analyse.

Fornebu er per i dag et område med god parkeringsdekning, noe høyere enn gjennomsnittet i
Osloområdet. I en undersøkelse av hvordan ulike parkeringsrestriksjoner vil påvirke
konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport på en arbeidsreise mellom Majorstua Oslo
(Frogner bydel) og Fornebu ble generaliserte reisekostnader17 anslått til 42 kr/reise [22]. Av dette
utgjør reisetid (inkludert køkostnader) og reisetidsrelaterte bilkostnader over 90 % av kostnaden, og
parkeringsrelaterte reisetidskostnader utgjør under 10 %. Til sammenligning ga en kollektivreise på
samme strekning en generalisert reisekostnad på 60 kroner/reise, inkludert ulemper knyttet til
trengsel og forsinkelser. Slik situasjonen er i dag, fremstår dermed ikke kollektivtransport som et
konkurransedyktig alternativ til bil for arbeidsreiser til Fornebu. Med et forbedret kollektivtilbud i form
av Fornebubanen fant man at de generaliserte reisekostnadene for kollektivtransport ble redusert 52
kr/reise, som følge av redusert ombordtid, redusert ventetid og antall bytter, samt redusert forsinkelse
og trengsel.

17

Generaliserte reisekostnader (GK) er et mål på hvor belastende en reise er for trafikanten. GK består av
reisetiden og ulempen folk opplever med å reise. Det er for eksempel en større ulempe å stå på bussen enn å
sitte, og det er en større ulempe å kjøre i kø enn uten kø. Grunnlaget for å gjøre slike analyser kan ta utgangspunkt
i nasjonale eller lokale tidsverdiundersøkelser
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Av de ulike tiltakene for å begrense parkeringstilgang, var det kun i scenariet med Fornebubane og pavgift at kollektivtransport ville være konkurransedyktig med bil [22]:

Det viktigste man kan gjøre for å få folk til å gå og sykle mer er å gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil
[13]. Figuren under illustrerer resultatene av en norsk analyse fra 2014, der man beregnet
generaliserte reisekostnader for bruk av ulike transportformer over et spenn i distanse fra 1km til 7,5
km [13]. Som vist i Figur 5-20, kan p-avgift føre til at terskeldistansen der bil blir konkurransedyktig
med sykkel forskyver seg med 5km. Figuren illustrerer i tillegg følgende hovedfunn:




Gange er mest fordelaktig på reiser under 1,5 km
Sykkel er konkurransedyktig opp til 7,5 km med 20 kr parkeringsavgift
Kollektivtransporten konkurrerer ut sykkel på reiser over 7 km. Analysen tar utgangspunkt i en
15 minutters frekvens – og at den som reiser må betale billett. Dersom den reisende har
månedskort, blir det i praksis gratis å forta den aktuelle reisen – og kollektivtransporten blir
konkurransedyktig tidligere.
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Figur 5-20 Generaliserte reisekostnader (y-akse) for ulike reiseavstander (x-akse). Kilde: Urbanet analyse.

I en analyse av arbeidsreiser til Fornebu [6] påpekes det at arbeidsreisende til Fornebu har høy
betalingsvilje for å få parkere nærmere arbeidsplassen, og er under gjennomsnittlig sensitive for
parkeringsutgifter. Dette forklares med at de har høyere inntekt enn gjennomsnittet. Dette kan
indikere at p-avgift kan være et mindre effektivt virkemiddel for å begrense bilkjøring til Fornebu enn
i landet forøvrig.
Restriksjoner på parkering og bilkjøring må imidlertid ikke være til hinder for reisende som har
helseproblemer som påvirker deres mobilitet. Dette kan løses ved unntaksordninger (handicapparkering o.l.).

5.5

Helhetlig strategi for klimavennlig elektrisk mobilitet

Figur 5-21 illustrerer hvordan de ulike typene tiltak drøftet over i kombinasjon kan bidra til å dekke alle
transportfunksjonene som bilen tradisjonelt har levert:
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Figur 5-21 Sammenstilling av hvordan ulike typer tiltak kan dekke transportbehov som tradisjonelt dekkes med
privatbil.

Det er en del overlapp mellom hvilke funksjoner de ulike typene tiltak dekker. Det er imidlertid verdt
å merke seg at de to typene tiltak som ikke kan utelates uten at det vil føre til at funksjoner ikke er
dekket er nøkkelfunksjoner lokalt og mobilitetspool. Dette indikerer at tiltak innenfor disse kategoriene
er avgjørende for å minimere behov for bilbruk på Fornebu.
Imidlertid er det ikke tilstrekkelig å kun se nøkternt på de rent praktiske funksjonene bilen leverer
dersom man ønsker å påvirke folks mobilitetsadferd i retning av redusert bilbruk. Fleksibilitet og
komfort er også viktige faktorer som gjør bilen til et foretrukket transportmiddel for mange. Derfor er
det å tilrettelegge for mest mulig fleksibel og komfortabel mobilitet en viktig suksessfaktor for å
redusere bilreiser til fordel for mer klimavennlige transportformer.
Komfort i en mobilitetskontekst må sees i en videre forstand enn det man forbinder med å sitte
komfortabelt i en bilkupé – for eksempel kan tiltak for å bedre reisekomfort være å utforme gode bussskur som beskytter mot vær og vind, adskilte gang- og sykkelveier som skjermer myke trafikanter fra
biltrafikk, og last mile-løsninger som gjør det enklere å frakte med seg varer uten bil.
Til syvende og sist er bileierskap den viktigste faktoren som påvirker bilbruk. Dersom man først har
anskaffet seg en privatbil, er det overveiende sannsynlig at man vil velge denne fremfor andre
transportmidler med mindre man skal reise et sted der det er spesielt upraktisk å kjøre eller parkere.
Dette har sammenheng med økonomi, men også med vaner. Det er derfor sentralt å kunne tilby et
samlet mobilitetstilbud allerede ved etablering av nye boligfelt som er så bra at de som skal kjøpe bolig
og bo der ikke trenger å kjøpe bil når de flytter dit.
På den andre siden ser man at det ikke hjelper å kun gjøre alternativene til bil mer attraktive som
transportmiddelvalg for å redusere bilbruk – man må også gjøre det mindre attraktivt å benytte bil.
Restriksjoner på bilbruk er det mest effektive virkemiddelet for å redusere transport med bil, og derfor
en betingelse for at positive tiltak for å fremme andre reisemidler får ønsket effekt.
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6 ENERGI OG EFFEKT
Et økende antall el-kjøretøy forutsetter at det også finnes tilstrekkelig kapasitet i el-nettet slik at lading
kan skje problemfritt. Fornebuområdet hadde tilfredsstillende el-tilførsel da flyplassen var operativ,
og i årene etter at denne ble lagt ned. Men el-behovet vil vokse i takt med utbyggingene som er
planlagt. Og på toppen kommer behov for ladekapasitet for kjøretøy. Dette var bakgrunnen for at man
innledningsvis i dette prosjektet stilte spørsmål om tilgjengelighet på elektrisitet ville kunne være en
begrensning knyttet til satsning på el-kjøretøy.
Ettersom at Hafslund Nett i de nærmeste årene vil bygge en ny tilførselslinje til Fornebu, er det korte
svaret at nei, tilgang på strøm vil neppe representere noen begrensning for lading på Fornebu. Men
samtidig er det også slik at nettet i omkringliggende områder, altså «Stor-Oslo», etter hvert vil nå
kapasitetsgrenser. Det betyr at man uansett bør undersøke muligheter for lokal energiproduksjon, og
tiltak for å begrense effekttopper.

6.1

Om nettsituasjonen på Fornebu

Hafslund Nett er nettkonsesjonær på Fornebu, og er dermed ansvarlig for el-forsyningen i området.
Området forsynes fra Fornebu stasjon. Hit kommer to 50 kV kabler fra regionalnettet, hver med en
kapasitet på 65 MW. Stasjonens tre transformatorer fra 2016, kan levere 78 MW mot 11 kV-delen. I
dag går det 23 stk 11 kV kabler (distribusjonsnettet) ut fra stasjon til forsyning av Fornebuområdet. Til
disse 11 kV kablene er det koblet 205 nettstasjoner for transformering til 400 V eller 230 V som er
forbrukerspenningen.

Figur 6-1 Oversikt over eksisterende elforsyning til Fornebu. Kilde: Hafslund Nett.

Strømnettet dimensjoneres ut fra effekt, dvs. for den timen i året hvor strømforbruket
(maksimalbelastningen) er størst. I regional-nettet kommer maksbelastningen normalt en kald
januardag mellom kl. 7 og 9 om morgenen. I det kundenære distribusjonsnettet (11kV og 400/230V)
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kan maksimaleffekt være på andre tider av året og døgnet, for eksempel når mange elbiler lades på
samme tid.
Etter at Oslo lufthavn Fornebu ble lagt ned høsten 1998, falt el-forbruket i området noe. På det
tidspunktet hadde hver av de to tilførselskablene fra regionalnettet tilstrekkelig kapasitet til å forsyne
området. En av disse to kablene kunne med andre ord falle ut, uten at strømforsyningen ble brutt.

Figur 6-2 Effektkurve for høylasttimen i Fornebuområdet. Kilde: Hafslund Nett.

Men etter hvert som nye bygg kom til begynte forbruket å øke, og nærmer seg nå 65 MW. Det
innebærer at begge tilførselskablene må være i drift for at tilførselen ikke skal avbrytes. Kravet til
forsyningssikkerhet innebærer at en slik situasjon ikke er tilfredsstillende. I 2016 ble det derfor startet
forprosjekt for bygging av en tredje kabel til området.
Dette innebærer planlegging og bygging av en ny kabel fra Smestad til Koksa og videre til Fornebu
stasjon (ferdig i 2021). På Koksa vil det bli bygd ny transformatorstasjon (ferdig i 2025). I tillegg vil nye
11 kV kabler og nettstasjoner bygges fortløpende for å dekke behovsveksten. Investeringene i
nettinfrastruktur frem mot 2025 antas å være som vist i figuren under.

Tabell 6-1 Antatt investeringsbehov i el-infrastruktur til Fornebu frem mot 2025.

Kostnadspost

MNOK

Ny 132 kV kabel (Smestad – Koksa), 7,5 km

75

Ny stasjon Koksa

75

132/50 kV transformatorstasjon Fornebu

35

Totalt

185
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Hafslund Nett sine planer bygger på at el-behovet øker fra dagens 62 MW til drøyt 100 MW i 2035.
Denne framskrivingen forutsetter følgende:
-

Antall boliger økes fra dagens 3 000 til 11 500 ref. KDP3 (40 MW)
Nye næringsbygg, skoler, barnehager mm (6 MW)
Det bygges ny likeretterstasjon og verksted for Fornebubanen (10 MW)
Det legges til rette for lading av elbiler og elbusser
Noe kapasitet vil være tilgjengelig til formål som landstrøm (skip, hurtigbåt), akvarium etc.
Det forutsettes at fjernvarme etableres for oppvarming (som også må ha elektrisitet – 5-15
MW uprioritert)

Over døgnet kjennetegnes har el-forbruket på Fornebu ved at forbruket stiger rundt klokken 7 på
morgenen og ligger på et jevnt nivå på dagtid, for så å avta rundt klokken 19 på kvelden. Dette betyr
at lading av kjøretøy på sen kveld og nattestid vil passe godt med dagens forbruksmønster. I og med
at forsyningskapasiteten til Fornebu styrkes de nærmeste år, vil slik kjøretøylading kunne fortsette i
årene som kommer.
Hafslund Nett «henter ut» kraft fra sentralnettet på Smestad. Men oppgaven med å få frem kraft hit
tilhører Statnett. Statnetts utfordring i Stor-Oslo er at forbruket er ujevnt fordelt over dagen, uken og
året. Det maksimale forbruket en kald vinterdag av den typen som inntreffer hvert tiende år eller så,
ligger langt over det gjennomsnittlige forbruket. Og for å sikre strømforsyningen, bygges det vanligvis
nett for å kunne ta unna forbruket den aller kaldeste dagen selv om en ledning skulle falle ut samtidig
(N-1 sikkerhet). Figuren under viser Statnetts prognose for vekst i effektbehov i Stor-Oslo mot år 2070.

Figur 6-3 Statnetts prognose for vekst i effektbehov i Stor-Oslo mot år 2070. Kilde: Alternativer til nett, Vista
Analyse, 2018.

Siden forsterkning av el-nettet kostbart, er det et viktig spørsmål om det finnes alternativer til
nettinvestering som kan avlaste nettet den kaldeste dagen gjennom å flate ut, og gjerne senke
effektbehovet. Å bruke fleksibiliteten som en voksende flåte av el-kjøretøy i prinsippet representerer
kan være en av flere muligheter.
Figuren under viser hvordan veksten i el-forbruket antas å utvikle seg de nærmeste år. Tallene er
hentet fra rapporten Energi- og effektprognoser Stor-Oslo 2050 (Optimeering, 2016). Vi ser at elside 64 av
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kjøretøyenes andel vokser, men likevel utgjør dette behovet en mindre andel sammenlignet med
kraftbehovet i bygg.

Figur 6-4 Veksten i el-forbruket frem mot 2040. Kilde: Optimeering (2016).

Det har vært en kraftig økning i elbilsalget de siste årene, og det antas i prognosen at veksten vil
fortsette. En større elbilpark vil samlet sett øke strømbruken, men oppladingen av bilene er i stor grad
fleksibel ettersom bilene står stille store deler av tiden. Samtidig har et økende antall el-kjøretøy stor
batterikapasitet sammenlignet med energiforbruk på gjennomsnittsdager, og de er ofte koblet til
ladepunkt.
Per i dag er elbillading for det meste styrt manuelt, men mange benytter allerede tidsinnstillinger,
regulerbar lade-effekt og diverse ”apper” for ladestyring i første rekke via internett. Ved hjelp av AMSteknologi og andre former for to-veis-kommunikasjon vil lading kunne styres med utgangspunkt i
priser, bruker-preferanser og andre forhold.
Teknologien som gjør det mulig å overføre strøm fra elbilen og inn på strømnettet finnes allerede. Den
kalles ”vehicle-to-grid” (V2G), eller ”bil-til-strømnett” på norsk. I Danmark er et stort prøveprosjekt i
gang, hvor teknologien testes ut over tid. I fremtiden er det sannsynlig at nye datasystemer med apper automatisk vil kunne sørge for at bilen lades når det er lønnsomt og leverer strøm til nettet når det
er gunstig.
I mange tilfeller vil eieren av en bil med en batterikapasitet på 80-100 kWh, bare unntaksvis ha bruk
for hele sitt energilager, som f.eks. kjøring til hytta. Men forutsetningen for at bileieren skal levere
effekt, eller styrke el-nettet på annen måte (frekvens), er at det er lønnsomt. Bl.a. må inntekten (eller
reduserte ladekostnader) veies opp mot eventuell redusert ytelse / levetid på batteri, og investeringer
i vekselretter og annen nødvendig kraftelektronikk.
Hittil har de fleste strømabonnenter hatt et passivt forhold til el-nettet, begrenset til løpende
forsyning. Innføring av el-biler og solenergianlegg, gjerne kombinert med batteribanker, vil føre til at
vi kan utveksle både energi og effekt, og dermed kunne oppnå tilhørende økonomiske goder av dette.
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Forbrukers muligheter for å interagere med el-nettet vil by på flere muligheter og utfordringer som
ikke energimyndighetene har fått på plass «spilleregler» for enda.
I kapittel 3 ble muligheten for innføring av effekttariffer nevnt. Dette kan kanskje representere en bit
av nye «spilleregler» som vil kunne bidra til å øke bileierens interesse for å stille sin lagrings- og
reguleringskapasitet til rådighet for el-nettet.

6.2

Potensiale for fornybar energiproduksjon

6.2.1 Fjernvarme
Oslofjord Varme AS (tidligere Bærum Fjernvarme AS) har fjernvarmekonsesjon som omfatter hele
Fornebuområdet. Selskapet har bygd ut sin infrastruktur og produksjonskapasitet siden år 2000. Dette
skjedde i høy grad fordi Bærum kommune på det tidspunkt hadde vedtatt at all ny bebyggelse på
Fornebu skulle utnytte det varmepumpebaserte fjernvarmeanlegget i området til oppvarmingsbehov.
Fjernvarmeproduksjonen skjer hovedsakelig basert på varmepumper som henter varme fra sjøvann.
Om sommeren benyttes sjøvann som basis for leveranser av fjernkjøling. Bioolje brukes til dekning av
spisslast og reservelast. I 2018 leverte selskapet om lag 116 GWh varme hvorav varmepumpene stod
for nær 98% av produksjonen.
Behovet for varme og kjøling av ny bebyggelse i området vil også skje ved hjelp av fjernvarme. Men
siden fjernvarmen produseres med varmepumper er man avhengig av el. Dermed bidrar også
fjernvarmeproduksjonen til å belaste el-nettet vinterstid når varmebehovet er størst.
6.2.2 Solkraft
Dette vil først og fremst handle om å montere solceller på godt eksponerte tak og fasader. Solceller er
allerede tatt i bruk på Fornebu senter. Anlegget har følgende spesifikasjoner:
-

El-produksjon: 145 000 kWh/år
Montasje: 20° mot sør,
Installert effekt: 160 kWp
Solcelleareal: 1060 m2
Solceller med lavt klimafotavtrykk.
Spesifikk el-produksjon: 137 kWh/m2, 906 kWh/kWp
Areal med solceller: Ca. 40%.

Figur 6-5 Solcelleanlegg på Fornebu S. Kilde: Asplan Viak.
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Solstrømproduksjon på Fornebu kan gi et viktig bidrag når det gjelder å dekke behovet her. For å
illustrere potensialet har vi satt opp følgende eksempel:
Fornebuområdet har et samlet landareal på i størrelsesorden 300 da (3 mill. kvadratmeter). Om vi kan
anvende 1% av dette arealet til solceller (30 000 kvadratmeter) ville det kunne gi om lag 4 GWh/år.
Dette tilsvarer et energivolum tilstrekkelig til drift av om lag 1000 el-biler/år.
6.2.3 Vindkraft
Vindkraftressursene på Fornebu er begrensede. I følge NVE18 er middelvinden her i størrelsesorden 45 m/s (50 meters høyde), hvilket er for lite for tradisjonell vindkraftutnyttelse. Uansett er vindturbiner
neppe forenlige med den type utbygging som vil finne sted på Fornebu. Mindre vindturbiner, f.eks.
montert på bygg kan bli aktuelle, men disse vil neppe gi energibidrag av vesentlig betydning.
6.2.4 Bioenergibasert kraft/varme
Biomasse, f.eks. i form av flis eller pellets, kan benyttes i kraft/varmeproduksjon. Det finnes en rekke
mulige teknologier og anleggsstørrelser, men så langt har ikke dette vært noe tema for mulig
anvendelse på Fornebu.

6.3

Elbil-batterier til effektutjevning

Som nevnt kan batterier i kjøretøy også utnyttes som bufferkapasitet for el-nettet. Energi fra
batteriene, vehicle to grid (V2G), kan mates inn i nettet, når f.eks. behov for effektutjevning tilsier det.
Dette er en mulighet som hittil bare i liten grad er utprøvd i Norge. Også fordi vi vet at nettet i StorOslo nærmer seg en kapasitetsgrense, kan det være nyttig å teste ut V2G-løsninger. Dette kan f.eks.
skje gjennom et samarbeid med utbyggere, sameier, Hafslund Nett og Statnett. Bilaktører og
elektromontører er også aktuelle som deltakere.

6.4

Effektstyringssystemer for bygg

Når bygg utrustes med solceller og/eller batterikapasitet, samtidig som at el-kjøretøy parkeres under
eller ved byggene, dukker det samtidig opp nye energiløsninger. Byggene kan knyttes til hverandre i
nett som gjør det mulig at energioverskudd i ett bygg kan dekke behov i nabobygg osv. dette er
løsninger som ofte omtale som «smart grid». Smart grid innebærer også systemer som gjør det enkelt
for forbruker å handle el fra nettet på gunstige tidspunkt. F.eks. kan man velge å styre drift av
vaskemaskiner og varmtvannsbereder til tidspunkt hvor elektrisitet koster minst, vanligvis på nattestid.
I løpet av prosjektet har både ABB og Schneider Electric vist løsninger som gjør smart grid funksjoner
mulig å få til i praksis. Bygg på Fornebu er velegnede kandidater til å teste ut slike løsninger.

18

https://www.nve.no/media/2463/vind_50m_kartbok1c_4144.pdf
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7 KLIMAANALYSE FOR HELHETLIGE MOBILITETSLØSNINGER
Klimaanalysen av fremtidig mobilitet på Fornebu skal søke å besvare spørsmålet:
Hva er klimaeffekten av helelektrisk klimavennlig mobilitet på Fornebu?
Analysen forsøker å kvantifisere effekten av tiltakene som er beskrevet i kapittel 5. Dette er en
krevende oppgave, ettersom det er relativt lite tilgjengelig tallgrunnlag som viser effekten av
enkelttiltak, og ingen tall for den samlede effekten av at mange ulike tiltak implementeres. For mange
av tiltakene som er anbefalt, vil dessuten effekten på reisemønster avhenge av hvordan den konkrete
implementeringen blir, for eksempel hvor mange boliger som etableres med delebilordning og hvor
god dekning det blir for nøkkelfunksjoner på området. Det har derfor ikke vært mulig å koble estimert
utvikling i reisemønster direkte til alle tiltakene i kapittel 5. Vi har støttet oss på erfaringstall og
framskrivinger der disse er tilgjengelige, men analysen må sees i lys av at det nødvendigvis må være
forholdsvis stor usikkerhet i denne typen vurderinger. Resultatene bør benyttes som en indikator på
potensialet for utslippsreduksjon som er knyttet til et helelektrisk, klimavennlig mobilitetskonsept på
Fornebu, og ikke som noen prognose for utvikling dersom tiltakene implementeres.
For å si noe om potensialet for utslippsreduksjon ved å etablere et klimavennlig, helelektrisk
transportsystem på Fornebu, har vi forsøkt å skissere to scenarier for fremtidig utvikling. Det første
scenariet forutsetter at det gjøres tiltak som vesentlig reduserer behovet for motorisert ferdsel for i
hovedsak beboere og arbeidende på Fornebu, men at teknologiutvikling ellers følger den forventede
samfunnsutviklingen. Det andre scenariet forutsetter i tillegg at det etableres et helelektrisk
transportsystem, dvs. en mer klimavennlig teknologiutvikling. Begge scenarier sammenliknes med et
referansescenario som beskriver forventet utvikling uten spesielle tiltak, iht. vedtatte
rammebetingelser.
Følgende scenarier er altså evaluert:
1. Referansescenariet
 Basert på vedtatte rammebetingelser
 Forventet transportmønster i analyseperioden i henhold til planlagt samfunnsutvikling
2. Scenario 1: redusert transportbehov
 KDP3 tas på alvor
 Vesentlig reduksjon i behov for motorisert ferdsel, sammenliknet med referansen
3. Scenario 2: helelektrisk og redusert mobilitetsbehov
 Som scenario 2 + helelektrisk transport

7.1

Metodikk for klimagassberegninger

Metodikk og beregningsmodell bygger på et tidligere arbeid for å vurdere potensiale for
klimagassreduksjon fra mobilitet for Teleplanbyen, og er utvidet og tilpasset til dette prosjektet.
Klimaanalysen bygger på beregninger av forventet fremtidig transportbehov, med utgangspunkt i
reisevanedata for dagens situasjon, som beskrevet i kapittel 4.1. Beregningene omfatter kun
klimagassutslipp og i det videre brukes derfor begrepet utslipp synonymt med klimagassutslipp.
7.1.1 Utbyggingstakt og analyseperiode
Utbyggingstakt på Fornebu forutsettes å følge en lineær utbyggingstakt der utbyggingsrammen i KDP3
ferdigstilles i år 2045 (se kapittel 4.2.1). KDP3 legger ingen føringer for utvikling etter at
utbyggingsmålet er nådd. For å unngå ytterligere usikkerhet i analysen, forutsettes det derfor ingen
ytterligere økning i arbeidende eller beboere etter at Fornebu er ferdigstilt.
Det også gjort følsomhetsvurderinger for å se hvilken betydning det vil ha for resultatene dersom
utbyggingen står ferdig 5 år tidligere eller senere enn planlagt, dvs. i 2040 eller 2050 – se kapittel 7.4.2.
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Ifølge KDP3 skal Fornebu skal være etablert som nullutslippsområde i 2027 - dette er dermed det
relevante tidspunktet hvor tiltakene i Scenario 1 og 2 skal være implementert. Ettersom Fornebubanen
er en avgjørende premissgiver for transportmønster, og denne også er planlagt ferdigstilt i 2027, er
det naturlig at analyseperioden starter i dette året. 60 års beregningsperiode er valgt for at
beregningene skal være sammenliknbare med tilsvarende klimagassberegninger bygninger og
infrastruktur, i tråd med standard norsk praksis19 for slike beregninger.
Beregnede utslipp presenteres både som totale utslipp fordelt per år i analyseperioden, og grafisk etter
tidspunktet utslippene oppstår. Kun klimagassutslipp (CO2) er beregnet i utredningen – «utslipp»
brukes derfor synonymt med klimagassutslipp i denne rapporten.
7.1.2 Datagrunnlag og forutsetninger for reisemønster
Det skilles det på transport av beboere på området og transport av tilreisende som arbeider på
området. For beboerne er alle reiseformål medregnet, dvs. både arbeidsreiser og fritidsreiser. Disse
reisene er heretter omtalt som «beboerreiser». For de som har sitt arbeidssted på Fornebu, men er
bosatt andre steder er det kun medregnet reiser til og fra jobb, heretter omtalt som «ansattreiser».
Det er ikke beregnet klimagassutslipp som følge av øvrige tilreisende til området, av hensyn til
analysens kompleksitet og på grunn av svært liten tilgang på data som beskriver transportvaner for
andre typer reiser. Ettersom tiltakene for å redusere bilbruk i hovedsak vil være rettet mot beboere og
arbeidende på området, er det dessuten mindre grunn til å forutsette at tiltak vil påvirke
transportmiddelbruk for denne gruppen reisende.
Av hensyn til datatilgjengelighet, tidsbruk og for å unngå for stor kompleksitet (og dermed usikkerhet)
i beregningene, er beregningene basert på gjennomsnittlig turproduksjon per person og
gjennomsnittlig lengde per reise. Dette gir et samlet transportbehov per beboer/arbeidende per døgn,
gitt i antall person-km (pkm/døgn).
For beboerreiser regnes alle daglige reiser med, i henhold til tall for personturer per dag for bosatte
på Fornebu fra RVU 2018. I beregning av gjennomsnittlig reiselengde er reiser med MC/moped og fly
er ekskludert, ettersom snittdistanse for disse reisene er vesentlig høyere enn for øvrige
transportmidler. Dette gir en gjennomsnittlig transportdistanse for alle beboerreiser på 9,7 km, noe
som stemmer godt overens med tall fra forrige RVU fra 2014, der gjennomsnittlig reiselengde ekskl.
reiser over 100 km var 9,2 km for Osloområdet og 10,5 km for Akershus fylke.
For arbeidsreiser medregnes kun reiser til og fra arbeidssted, og ikke tjenestereiser i arbeidstiden. For
å unngå dobbelttelling av arbeidsreiser er transportbehovet korrigert for forutsetningen om at en
andel av de som jobber på Fornebu også bor på området, ettersom disse reisene allerede medregnes
under beboerreiser. For referansescenariet er denne andelen basert på analysen utført av Mobility
Analytics, som indikerte at 20 % av de som jobber på Fornebu også bor på området. Som drøftet i
kapittel 4.1.2, er en gjennomsnittlig distanse for arbeidsreiser til Fornebu på 19 km lagt til grunn.
Det samlede transportbehovet regnes i henhold til utbyggingstakten, og vil dermed øke i starten av
beregningsperioden, men holdes konstant fra 2045. Det forutsettes altså ingen øvrig befolkningsvekst
etter at området er ferdig utbygget, for å minimere usikkerhetskilder i beregningene. Dette betyr at
analysen viser effekten av transport for det ferdig utbygde volumet iht. KDP.
For å beregne utslipp fra persontransport er det samlede transportbehovet per beboer/arbeidende
per døgn koblet med en gjennomsnittlig fordeling på ulike transportmidler. I beregningene skilles det
på følgende transportmiddelkategorier:
19

Gange
Sykkel

60 års beregningsperiode er også angitt i retningslinjene for klimagassberegninger for bygninger i Norsk
Standard for klimagassberegninger av bygninger, NS3720
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-

El-sykkel/light electric vehicles (LEV)
Personbil, elbil
Personbil, øvrig bilpark
Kollektiv, skinnegående
Kollektiv, buss

I RVU-data er det ikke skilt på skinnegående kollektivtransport og buss. Denne fordelingen har
betydning for utslippsberegningene, ettersom skinnegående er rent elektrisk, mens buss i
utgangspunktet har forbrenningsmotor. Ruter oppgir at banen vil ha en kapasitet på 6400 mennesker
per time, mens dagens bussløsning har en kapasitet på 3000 mennesker i timen. Dersom man regner
på bakgrunn av maksimal kapasitet, vil dette tilsi en transportfordeling på 68 % bane og 32 % buss.
Dette er lagt til grunn for fordeling mellom skinnegående transport og transport med buss på
arbeidsreiser, ettersom det er rimelig å forutsette at belegget vil være høyt i rushtiden. For
beboerreiser er det lagt til grunn en litt jevnere fordeling, på 55 % bane mot 45 % buss, ettersom det
må forutsettes at de som bor på Fornebu også vil ta en del buss lokalt på området og til destinasjoner
som ikke ligger langs traseen til Fornebubanen.
Transportmiddelfordelingen må i realiteten forventes å endre seg over beregningsperioden i tråd med
en utvikling som er nødvendig for å nå nullutslippsmålet (se Figur 4-7). Imidlertid vil denne utviklingen
henge sammen med forventet befolkningsvekst, og ettersom det ikke medregnes vekst i befolkningen
på området etter 2045, er det heller ikke grunnlag for å legge inn noen endring i
transportmiddelfordelingen. Dette reduserer også usikkerhet i analysen, og gir et tydeligere bilde av
hvilken betydning det vil ha for fremtidige transportutslipp å etablere et helelektrisk, klimavennlig
transportsystem på Fornebu i 2027.
Utvikling over tid etter 2045 påvirkes dermed i sin helhet av utvikling i teknologisammensetningen i
kjøretøyparken. Denne utviklingen forutsettes å følge TØIs prognoser (trendbanen/lavutslippsbanen)
frem til 2050, og er lineært fremskrevet etter 2050.
Detaljer rundt beregningsforutsetninger som ligger til grunn for beregning av transportbehov er gitt i
Vedlegg 2.
7.1.3 Utslippstall
Klimagassutslipp fra transport regnes som kg CO2-utslipp per km transportert per person for et gitt
transportmiddel. Utslippene er korrigert for gjennomsnittlig personbelastning, f.eks. gjennomsnittlig
antall passasjerer i en personbil. Kun utslipp for drift av transportmidlene er medregnet. Utslipp
forbundet med produksjon av kjøretøy eller veiinfrastruktur er ikke medregnet, av hensyn til å unngå
for stor kompleksitet og usikkerhet i analysen knyttet til forutsetninger om alderssammensetning på
bilpark m.v.
Utslipp fra elektrisitetsforbruk i drift for alle elektriske kjøretøy er medregnet. Ettersom grad av
elektrifisering er en viktig parameter i analysen, vil valg av utslippsfaktor for elektrisitetsmiks vil ha stor
betydning for totale beregnede utslipp. I henhold til Norsk Standard for klimagassberegninger av
bygninger, NS3720, skal klimagassberegninger for driftsfase gjøres for minst 2 scenarier for utslipp fra
elektrisitetsproduksjon, norsk produksjonsmiks og europeisk produksjonsmiks.
NS 3720 angir beregningsfaktorer for både norsk og europeisk gjennomsnittlig produksjonsmiks,
gjengitt i Tabell 7-1. Det er verdt å merke at faktoren for europeisk miks er omtrent tilsvarende20
utslippsfaktor for strøm som definert av forskningssenteret ZEB (Zero Emission Buildings), og som
derfor har vært vanlig å legge til grunn i klimagassberegninger for bygninger innenfor ordningene
ZEB/ZEN, FutureBuilt, Powerhouse og BREEAM-NOR. Beregninger gjort med europeisk miks iht. NS
3720 vil derfor være mer sammenliknbare med klimagassberegninger som er gjort innenfor disse

20

ZEB legger til grunn en gjennomsnittlig utslippsfaktor for elektrisitet på 132 g /kWh
side 70 av 101

KONSEPTUTREDNING MOBILITET FORNEBU - KONSEPTUTREDNING
RAPPORT

ordningene. Det er gjort beregninger med begge faktorer i denne analysen, men på bakgrunn av dette,
er det valgt å presentere beregninger som benytter europeisk elektrisitetsmiks i hovedresultatene.
Faktorene er basert på gjennomsnitt for perioden 2015-2075, og er dermed ikke fullt ut representative
for hele beregningsperioden i denne analysen. Imidlertid foreligger det ikke grunnlag for å beregne
alternative faktorer for beregningsperioden benyttet i denne analysen, og faktorene i NS 3720
representerer derfor det beste tilgjengelige datagrunnlaget.
Tabell 7-1 Scenarier for beregning av klimagassutslipp fra elektrisitetsforbruk i NS 3720.

Utslipp per km fra kjøretøy (biler, busser og andre kollektivarter) er forutsatt å reduseres over tid, som
følge av økende motoreffektivitet og økt bruk av lavutslippsteknologi. Framskrivninger for utvikling av
utslipp fra den norske kjøretøyparken utarbeidet av TØI er lagt til grunn. Utslippsdata for
klimagassutslipp per reiste km for ulike transportmidler, samt gjennomsnittlig forutsatt
passasjerbelegg er gitt i Vedlegg 2.

7.2

Beskrivelse av vurderte scenarier

For å vurdere klimaeffekten av tiltakene som er foreslått i kapittel 5, er det gjort beregninger for 2
«tiltakspakker». Scenario 1 skal illustrere potensialet for utslippskutt ved å innføre tiltak som vesentlig
reduserer behovet for motorisert ferdsel på og til/fra Fornebu. I Scenario 2 legges de samme tiltakene
som i Scenario 1 til grunn, i tillegg til tiltak for å gjøre motorisert ferdsel helelektrisk. Denne
fremgangsmåten er valgt for å kunne skille effekten av redusert transportbehov fra effekten av
elektrifisering.
Det totale transportbildet i Scenario 1 vil dermed skille seg fra referansen ved at transportbehovet er
lavere og at reisemiddelvalg er endret i retning av mindre bil og mer gange, sykkel og kollektiv. I
Scenario 2 vil det totale transportbehovet være likt som i Scenario 1, men reisemiddelfordelingen vil
tilsvare et helelektrisk transportsystem, dvs. helt uten fossile kjøretøy på Fornebu. Dette er illustrert i
Figur 7-1. Størrelsen på kakediagrammene representerer det totale transportbehovet, og
diagrammene som representerer Scenario 1 og 2 er derfor like store, men vesentlig mindre enn
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referansen. Forskjellen mellom diagrammet for Scenario 1 og 2 er at Scenario 2 ikke har noen andel
fossil personbil.

Figur 7-1 Endring i transportbehov og transportmiddelfordeling for scenariene vurdert i klimagassanalysen
(figuren er ment som illustrasjon, og er ikke direkte knyttet til beregnede resultater).

Figur 7-2 illustrerer hvordan scenariene forventes å ligge i forhold til hverandre, vurdert etter
potensiell klimagassreduksjon og ambisjonsnivå for tiltak. Scenario 2 vurderes som det mest
ambisiøse, ettersom dette kombinerer både redusert transportbehov og full elektrifisering. Potensiell
utslippsreduksjon vurderes å være stor for Scenario 1. Fordi reduksjon av transportbehovet vurderes
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som det viktigste tiltaket, er ytterligere potensiale for utslippskutt i Scenario 2 forventet å være noe
mer moderat, sammenliknet med Scenario 1.

Figur 7-2 Ambisjonsnivå og potensiale for klimagassreduksjon for scenariene vurdert i klimagassanalysen.

7.2.1 Referansealternativ
Transportmønster og -behov i referansescenariet er basert på forutsetninger som beskrevet i kapittel
4.2 og 7.1.2.
I referansescenariet er det lagt til grunn at reisemønster for beboerreiser vil være i tråd med
endringene som er nødvendig for å nå nullvekstmålet totalt sett (se kapittel 4.2.2). Dette vurderes som
en mer sannsynlig forutsetning enn å legge til grunn dagens RVU-data for beboere på Fornebu,
ettersom Fornebubanen og øvrig planlagt kollektivutbygging i området må forventes å påvirke
reisemønsteret i stor grad, og at nullvekstmålet må legges til grunn som en rammebetingelse for
samfunnsutviklingen.
For arbeidsreiser til Fornebu viser dagens RVU for allerede en lagt høyere kollektivandel enn det som
er nødvendig for å nå nullvekstmålet i 2030 (34 % for arbeidsreiser til Fornebu, sammenliknet med 23
% totalt for å nå nullvekstmålet). Bilandelen i RVU er 46 %, mot 45 % i nullvekstmålsettingen.
Tilsvarende som for beboerreiser må det legges til grunn at Fornebubanen påvirker kollektivandelen i
vesentlig grad. Derfor tas det utgangspunkt i RVU-tall for 2018, med en vesentlig (6 prosentpoeng)
økning i andel kollektivreiser. Det forutsettes for enkelhets skyld at hele økningen går på bekostning
av andelen bilreiser, som reduseres tilsvarende.
Andelen reiser med elbil av reiser som foretas med personbil forutsettes å tilsvare utviklingen i
elbilandel som angitt i TØIs trendbane (fremskrevet lineært fra 2050 til 2087).
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Transportmiddelfordelinger som er lagt til grunn ved starten av beregningsperioden i
referansescenariet er vist i Figur 7-3:

Figur 7-3 Transportmiddelfordeling for beboerreiser på området og arbeidsreiser til Fornebu i
referansescenariet, 2027.

Utvikling i transportmiddelfordeling over beregningsperioden for beboerreiser og arbeidsreiser til
Fornebu er vist i hhv. Figur 7-4 og Figur 7-5:

Utvikling transportmiddelfordeling 2027-2086, referansescenario for beboere

Bil, øvrig

Elbil

Buss

Tog/trikk/bane

Elsykkel, LEV

Sykkel

Gange

Figur 7-4 Utvikling i transportmiddelfordeling for beboerreiser på Fornebu i referansescenariet, 2027-2086.
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Utvikling transportmiddelfordeling 2027-2086, referansescenario for
arbeidsreiser
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Figur 7-5 Utvikling i transportmiddelfordeling for arbeidsreiser til Fornebu i referansescenariet, 2027-2086.

7.2.2 Scenario 1 – Redusert transportbehov
Scenario 1 skal illustrere en mulig fremtidsutvikling på Fornebu der man har lykkes med å
implementere tiltak som vesentlig reduserer behovet for motorisert ferdsel på, og til og fra området i
2027. Hensikten er dermed å illustrere potensialet for utslippsreduksjon med en ambisiøs tiltakspakke
basert på anbefalingene i kapittel 5, samt en svært minimal parkeringstilgang. For drøfting av tiltak og
premisser for å redusere transportbehov vises det til kapittel 5. Tiltak som påvirker mobilitet på
Fornebu vil ha størst potensiale for å endre transportmønsteret for de som bor der. Arbeidsreiser til
og fra Fornebu vil også kunne påvirkes, men i langt mindre grad enn beboerreiser. Det er derfor
forutsatt størst endring i reisevaner for beboerreiser.
Tilrettelegging for at flest mulig kan både jobbe og bo på Fornebu, gjennom å utvikle gode boområder,
tilpasse boligtilbudet til et gjennomsnitt av befolkningen, samt å etablere arealer for coworking,
forutsettes å kunne øke andelen av beboere som også jobber på Fornebu. Det er imidlertid svært lite
empirisk grunnlag å basere en slik forutsetning på, og for å ikke introdusere altfor høy usikkerhet i
beregningene, er det forutsatt en relativt moderat økning i andelen som både bor og jobber Fornebu,
fra 20 % i referansescenariet til 30 % i scenario 1 og 2. Hvor stor betydning denne verdien har for
beregningsresultatene er vurdert i kapittel 7.4.3.
Tidligere analyser har funnet et potensial for redusert bilbruk som følge av delebilordninger på 30-60
%. I Scenario 1 forutsettes det at mobilitetspool-ordninger introduseres på en slik måte at privatbilbruk
reduseres i stor grad (hva som skal til for at delebilordninger skal føre til redusert bilbruk er drøftet i
kapittel 5.3). Det forutsettes dessuten at mobilitetspool-ordningene på Fornebu vil tilby et utvalg av
ulike typer kjøretøy som dekker et bredt spekter av mobilitetsbehov, som vil føre til en ytterligere
reduksjon i privatbilbruken for beboere. Det er også forutsatt at mobilitetspool-ordningene tilbyr
elsykkel og andre light electric vehicles (LEV), og at andelen sykkelreiser som foretas med denne typen
kjøretøy er 20 %.
De øvrige tiltakene for redusert bilbruk presentert i kapittel 5 er svært utfordrende å knytte kvantitativt
til noen bestemt endring i transportmiddelfordeling. Det legges derfor i stedet til grunn at den samlede
effekten av å innføre ulike typer tiltak angis som en reduksjon i totale bilreiser. Totalt forutsettes det
at totalt transportarbeid (pkm) beboerne gjennomfører med bil reduseres med 40 % i Scenario 1. Dette
er en usikker parameter som vil ha stor betydning for beregnede utslipp, og betydningen av denne
verdien for beregningsresultatene er vurdert i kapittel 7.4.3. Likevel vurderes det ikke som en
usannsynlig høy reduksjon, ettersom det finnes empirisk belegg for at delebilordninger alene kan ha
en tilsvarende effekt.
side 75 av

101

2085

2083

2081

2079

2077

2075

2073

2071

2069

2067

2065

2063

2061

2059

2057

2055

2053

2051

2049

2047

2045

2043

2041

2039

2037

2035

2033

2031

2029

2027

0%

KONSEPTUTREDNING MOBILITET FORNEBU - KONSEPTUTREDNING
RAPPORT

I tillegg til redusert bilbruk forutsettes det at grep som gjør det mulig å gjennomføre flere reiseformål
innen gang- og sykkelavstand enn det som er mulig per i dag reduserer den gjennomsnittlige distansen
per reise for beboerne med 10 %. Dette er også en usikker forutsetning, og betydningen av denne
verdien for beregningsresultatene er vurdert i kapittel 7.4.3.
For arbeidsreiser forutsettes ikke innføring av mobilitetspool å ha noen effekt på bilkjøring, ettersom
det vil være lite sannsynlig at delebilene som tilgjengeliggjøres på Fornebu kan benyttes regelmessig
på reiser til og fra jobb. Det forutsettes imidlertid at redusert parkeringstilgang vil føre til en reduksjon
i bilandelen på arbeidsreiser. Totalt legges det til grunn at transportarbeid med bil reduseres med 10
% i Scenario 1, sammenliknet med referansen (betydningen av denne verdien for
beregningsresultatene er også vurdert i kapittel 7.4.3).
Det forutsettes at antall reiser per dag per person forblir uendret, ettersom det ikke er noen grunn til
å tro at beboerne vil ha et vesentlig redusert behov for å få utført daglige gjøremål, selv med tiltakene
som er anbefalt. Selv om det er kan forventes at bedre tilrettelegging for hjemlevering av varer vil
redusere behovet for å frakte med seg varer, forutsettes det at dette kun vil gjøre det enklere å velge
gange, sykkel og kollektiv, heller enn at beboerne beveger seg mindre rundt i området. Antall
arbeidsreiser vil heller ikke reduseres som følge av de foreslåtte tiltakene.
Dette medfører at en reduksjon i kjørte km med bil vil måtte veies opp med en tilsvarende økning i
transportarbeid med andre transportformer. Reduserte beboerreiser med bil forutsettes å erstattes
med kollektivtransport i 60 % av tilfellene, og like andeler, dvs. 20 % hver, for gange og sykkel. For
arbeidsreiser forutsettes det en større overgang fra bil til kollektivtransport, ettersom det er mindre
sannsynlig at gange og sykkel er et reelt alternativ for de som i utgangspunktet bor i kjøreavstand til
jobb. Reduserte arbeidsreiser med bil forutsettes derfor å erstattes 80 % med kollektivtransport, 15 %
med sykkel og 5 % med gange.
Fordeling mellom fossile- og ikke-fossile biler, samt teknologiutvikling for reiser som foretas med
personbil og delebil forutsettes å tilsvare utviklingen i elbilandel som angitt i TØIs trendbane [7] (lineær
framskriving fra 2050 til 2087).
Transportmiddelfordelinger som er lagt til grunn ved starten av beregningsperioden i Scenario 1 er vist
i Figur 7-6:

Figur 7-6 Transportmiddelfordeling for beboerreiser på området og arbeidsreiser til Fornebu i Scenario 1, 2027.

Som figuren viser, fører forutsetningene som er lagt til grunn til en samlet beregnet sykkelandel på 10
% for beboerreiser og 15 % for arbeidsreiser. Dette er ikke i tråd med målsettingen i KDP 3 om 20 %
sykkelandel på Fornebu. Imidlertid er det et vesentlig poeng å vurdere hvor sykkelreisene skal hentes
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fra. For at sykkelandelen for beboerreiser skal nå 20 %, er det nødvendig å forutsette at over 70 % av
reduksjonen i transportarbeid med bil i stedet tas med sykkel. Dette vurderes som et urealistisk høyt
nivå. Som drøftet i kapittel 5.2.3, er det lite empirisk grunnlag for å si at de reisende vil gå over fra bil
til sykkel, og det vurderes som mer hensiktsmessig å forutsette at kollektiv vil ta den største andelen.
Utvikling i transportmiddelfordeling over beregningsperioden for beboerreiser og arbeidsreiser til
Fornebu er vist i hhv. Figur 7-7 og Figur 7-8:

Utvikling transportmiddelfordeling 2027-2086, Scenario 1 for beboere
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Figur 7-7 Utvikling i transportmiddelfordeling for beboerreiser på Fornebu i Scenario 1, 2027-2086.

Utvikling transportmiddelfordeling 2027-2086, Scenario 1 for arbeidsreiser
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Figur 7-8 Utvikling i transportmiddelfordeling for arbeidsreiser til Fornebu i Scenario 1, 2027-2086.

7.2.3 Scenario 2 - Redusert transportbehov og helelektrisk mobilitet
I Scenario 2 beskrives en fremtidsutvikling der man har etablert et helelektrisk transportsystem på
Fornebu i 2027. Dette omfatter:


Helelektriske mobilitetspool-løsninger
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Andelen elektriske kjøretøy i mobilitetspool forutsettes å være 100 % i Scenario 2. For å ta
hensyn til en annen teknologisammensetning for delekjøretøy enn den øvrige kjøretøyparken,
forutsettes det at 60 % av alle beboernes bilreiser skjer med delekjøretøy. Dette er en usikker
forutsetning, og det er gjort en følsomhetsvurdering for å se hvilken betydning denne verdien
vil ha for resultatene – se kapittel 7.4.2.


Helelektrisk lokal busstransport
I et helelektrisk transportsystem på Fornebu forutsettes det at all busstransport på området
har elektrisk drift. For å ta hensyn til at noe busstransport vil skje utenfor området, legges det
til grunn at 80 % av alt transportarbeid med buss for beboerreiser skjer elektrisk. Arbeidsreiser
kan ikke forutsettes å påvirkes av det lokale busstilbudet på Fornebu i like stor grad, og derfor
legges det til grunn samme teknologisammensetning i bussparken som for de øvrige
scenariene.



Etablering av tilstrekkelig ladeinfrastruktur for at systemene skal fungere godt
Økt tilrettelegging for lading av elektriske kjøretøy forutsettes å føre til en hurtigere innfasing
av elbiler i privatbilparken. Fordeling mellom fossile- og ikke-fossile biler for reiser som foretas
med privatbil forutsettes å tilsvare utviklingen i elbilandel som angitt i TØIs ultra
lavutslippsbane [7] (lineær framskriving fra 2050 til 2087). I henhold til denne utviklingen vil
alle privatbiler være ikke-fossile fra år 2051.

Transportbehovet forutsettes å være likt som i Scenario 1, men det legges altså til grunn en vesentlig
høyere grad av elektrifisering. Transportmiddelfordelinger som er lagt til grunn ved starten av
beregningsperioden i Scenario 1 er vist i Figur 7-9:

Figur 7-9 Transportmiddelfordeling for beboerreiser på området og arbeidsreiser til Fornebu i Scenario 2, 2027.

Utvikling i transportmiddelfordeling over beregningsperioden for beboerreiser og arbeidsreiser til
Fornebu er vist i hhv. Figur 7-10 og Figur 7-11:
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Utvikling transportmiddelfordeling 2027-2086, Scenario 2 for beboere
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Figur 7-10 Utvikling i transportmiddelfordeling for beboerreiser på Fornebu i Scenario 2, 2027-2086.

Utvikling transportmiddelfordeling 2027-2086, Scenario 2 for arbeidsreiser
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Figur 7-11 Utvikling i transportmiddelfordeling for arbeidsreiser til Fornebu i Scenario 2, 2027-2086.

7.3

Resultater

Beregningsresultater er presentert totalt for transport over 60 år, og som årlig utvikling over
beregningsperioden. I tillegg er det presentert resultater for årene 2027 og 2030.
Som drøftet i kapittel 7.1.3, er det valgt å presentere hovedresultater der europeisk gjennomsnittlig
produksjonsmiks er lagt til grunn for klimagassutslipp fra strømforbruk. Resultater med norsk
elektrisitetsmiks er gitt i kapittel 7.4.1.

side 79 av

101

2085

2083

2081

2079

2077

2075

2073

2071

2069

2067

2065

2063

2061

2059

2057

2055

2053

2051

2049

2047

2045

2043

2041

2039

2037

2035

2033

2031

2029

2027

0%

KONSEPTUTREDNING MOBILITET FORNEBU - KONSEPTUTREDNING
RAPPORT

7.3.1 Resultater over 60 år
Totale beregnede klimagassutslipp fra transport for beboere og arbeidsreiser til Fornebu over 60 års
beregningsperiode for de tre scenariene er vist i Tabell 7-2 og Figur 7-12:
Tabell 7-2 Beregnede utslipp fra transport over 60 år for referansescenario, samt Scenario 1 og Scenario 2 med
reduksjon relativt til referansen. Utslippsverdier er avrundet til nærmeste 100. Europeisk elektrisitetsmiks iht.
NS 3720 er lagt til grunn.
Beboerreiser
Arbeidsreiser
Sum
Referanse
Scenario 1

198 600
131 000

218 600
170 000

417 200
301 000

Scenario 2
Reduksjon,
scenario 1 (tonn
CO2-ekv
Reduksjon,
scenario 2 (tonn
CO2-ekv)

105 600

155 300

260 800

-67 600

-48 600

-116 200

-34 %

-22 %

-28 %

-93 000

-63 300

-156 300

-47 %

-29 %

-37 %

SA MME NLI K NI NG AV UT SLI PP FRA T RA NSPO RT OVE R
6 0 Å R, E URO PE I SK E LMI KS
Beboerreiser

Arbeidsreiser

450 000
400 000
350 000

TONN CO2-EKV

300 000

218 605

250 000
169 994

200 000

155 274

150 000
100 000

198 559
130 971

50 000

105 560

0
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Figur 7-12 Beregnede utslipp fra transport av beboere og arbeidsreiser til Fornebu over 60 år for referanse,
scenario 1 og 2. Europeisk elektrisitetsmiks iht. NS 3720 er lagt til grunn.

Resultatene indikerer at potensialet for utslippsreduksjon ved å etablere et helelektrisk,
klimavennlig transportsystem på Fornebu kan ligge i området 30-40 % totalt, regnet over 60 år. Det
kan forventes høyere utslippsreduksjoner knyttet til beboerreiser, som følge av at tiltakene i hovedsak
påvirker reisemønsteret på området. I Scenario 1 er utslipp fra beboerreiser redusert med ca. 35 %,
mens elektrifisering i Scenario 2 fører til en ytterligere reduksjon, totalt opp mot 50 % for beboerreiser.
Forskjellen fra referansescenariet til Scenario 1 er større enn forskjellen fra Scenario 1 til Scenario 2.
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Dette peker på at det største reduksjonspotensialet er forbundet med å redusere transportbehovet,
og at Bærum kommune ikke kan basere seg på elektrifisering alene for å nå klimaambisjonene.
Fordelingen mellom utslipp fra beboerreiser og arbeidsreiser er tilnærmet 50/50. Reiser til og fra
arbeidsplassene på Fornebu har dermed like stor betydning for utslipp som alle typer reiser beboerne
på området gjør til sammen (her er lengre reiser med fly o.l. ekskludert ettersom dette ikke er vurdert
i analysen). Dette bekrefter at tiltak som reduserer behovet for, og utslipp fra, arbeidsreiser er svært
viktige for å redusere utslipp fra transport på Fornebu totalt sett.
Årlige

utslipp

over

analyseperioden,

fordelt

per

transportmiddel,

er

vist
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Figur 7-13, Figur 7-14 og Figur 7-15 for hhv. referansescenariet, Scenario 1 og Scenario 2.
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Årlige utslipp fra transport over 60 år, referansescenario, europeisk
elmiks
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Figur 7-13 Beregnede årlige utslipp fra transport av beboere og arbeidsreiser til Fornebu over 60 år for
referansescenario. Europeisk elektrisitetsmiks iht. NS 3720 er lagt til grunn.

Årlige utslipp fra transport over 60 år, scenario 1, europeisk elmiks
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Figur 7-14 Beregnede årlige utslipp fra transport av beboere og arbeidsreiser til Fornebu over 60 år for scenario
1. Europeisk elektrisitetsmiks iht. NS 3720 er lagt til grunn.
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Årlige utslipp fra transport, scenario 2, europeisk elmiks
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Figur 7-15 Beregnede årlige utslipp fra transport av beboere og arbeidsreiser til Fornebu over 60 år for scenario
2. Europeisk elektrisitetsmiks iht. NS 3720 er lagt til grunn.

Alle scenariene viser en liknende overordnet utvikling, der utslippene gradvis reduseres over 60 år.
Scenario 1 og 2 starter på et vesentlig lavere nivå for totale utslipp enn referansen, og ender også noe
lavere enn referansen, som følge av redusert transportbehov. Mot slutten av beregningsperioden
jevner alle scenariene seg ut på et lavt totalt utslippsnivå. Dette er en konsekvens av at det legges
til grunn at allerede observerbare trender og vedtatt politikk vil føre til en utvikling mot
lavutslippssamfunnet i alle tilfelle.
Kurvene for alle scenarier viser også et knekkpunkt i år 2045, som følge av at dette er forutsatt
tidspunkt i analysen for ferdig utbygging iht. KDP3. Denne effekten er mest tydelig for
referansescenariet, der man kan se en relativt slak utslippsreduksjon frem til 2045, og en vesentlig mer
markant reduksjon etter dette tidspunktet. Dette skyldes at reduserte utslipp som følge av
teknologiutviklingen (hovedsakelig økende elbilandel) bremses av økt transportbehov fra nye beboere
og arbeidende. Denne effekten og mindre tydelig i Scenario 1 og spesielt i Scenario 2. Dette indikerer
at effekten av tiltak i Scenario 1 og 2 bidrar til å minske effekten utbyggingen har for transportutslipp.
Den viktige gevinsten av å innføre ambisiøse tiltak på Fornebu er derfor knyttet til å forskuttere
denne utviklingen, og dermed oppnå store utslippskutt tidligere. Dette er i tråd med målene i
Parisavtalen, som blant annet bygger på at usikkerheten knyttet til eventuelle «tipping points» i
klimasystemet er stor, og at vi bør søke å redusere utslipp tidligere, heller enn senere.
7.3.2 Utslipp i år 2027 og 2030
Beregnede utslipp i år 2027 og 2030 er gitt i Tabell 7-3 og illustrert i Figur 7-16:
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Tabell 7-3 Beregnede årlige utslipp i 2027 og 2030 for referansescenario, samt Scenario 1 og Scenario 2 med
reduksjon relativt til referansen. Utslippsverdier er avrundet til nærmeste 100. Europeisk elektrisitetsmiks iht.
NS 3720 er lagt til grunn.
Tonn CO2-ekv.
År

Referanse

Scenario 1

Scenario 2

Reduksjon,
Scenario 1

Reduksjon,
Scenario 2

2027

9 800

7 000

5 300

-29 %

-46 %

2030

9 400

6 600

5 000

-30 %

-48 %

Utslipp per år i 2027 og 2030, europeisk elmiks
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Figur 7-16 Beregnede årlige utslipp fra transport av beboere og arbeidsreiser til Fornebu i år 2027 og 2030 for
alle scenarier. Europeisk elektrisitetsmiks iht. NS 3720 er lagt til grunn.

Det er valgt å både vise årlige utslipp i 2027 og 2030, ettersom det er av interesse å vurdere hvilken
umiddelbar effekt det vil kunne ha på transportutslipp å etablere Fornebu som nullutslippsområde, i
tillegg til at 2030 er målåret for utslippskutt iht. Parisavtalen.
Beregningene indikerer et potensial for at tiltakene som er anbefalt for å realisere Fornebu som et
nullutslippsområde kan redusere årlige klimagassutslipp fra transport på området med 30-50%.
Dette styrker Bærum kommunes evne til å nå sine mål i tråd med Parisavtalen om 40 % utslippskutt
innen 2030.
7.3.3 Sammenlikning med 2018-nivå
Som sammenlikningsgrunnlag for årlige utslipp er det beregnet årlige utslipp med dagens utslippsnivå
på Fornebu. Beregningene er basert på reisemønster iht. RVU 2018 for beboerreiser og arbeidsreiser
til Fornebu, og dagens utbyggingsnivå på området. Dette gir et utgangspunkt for å vurdere beregnede
utslippsnivåer på Fornebu, sammenliknet med dagens situasjon.
Årlige utslipp over 60 år for de tre scenariene, samt 2018-nivå (statisk – vist som rød stiplet linje) er
vist i Figur 7-17:
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Sammenlikning av årlige utslipp med 2018-nivå, europeisk elmiks
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Figur 7-17 Beregnede årlige utslipp over analyseperioden for referanse, Scenario 1 og Scenario 2, samt 2018-nivå
(statisk verdi). Europeisk elektrisitetsmiks iht. NS 3720 er lagt til grunn.

Samtlige scenarier starter lavere enn 2018-nivå i 2027, på tross av at det er forutsatt å være flere
boliger og arbeidsplasser på området i 2027 enn i dag. At utslipp i referansescenariet likevel starter
lavere enn 2018-nivå henger sammen med at det er lagt til grunn en endring i reisemønster i tråd med
nullvekstmålet. Utslipp i referansen ligger ca. 20 % lavere enn 2018-nivå, mens Scenario 1 og 2 ligger
hhv. 42 % og 56 % lavere enn 2018-nivå. Over analyseperioden fremgår det tydelig hvor mye lavere
årlige utslipp fra transport vil kunne være i fremtiden, sammenliknet med dagens nivå, selv med langt
flere beboere og arbeidende på Fornebu. Ved ferdig utbygging i 2045 ligger beregnede
transportutslipp 27 % lavere enn 2018-nivå for referansescenariet, 49 % for Scenario 1 og 60 % lavere
for Scenario 2.

7.4

Følsomhetsvurderinger

7.4.1 Valg av elektrisitetsmiks
Som vist i kapittel 7.3, er resultatene sterkt avhengige av hvilken utslippsfaktor for elektrisitetsmiks
som legges til grunn i beregningene. Beregningsresultater der norsk elektrisitetsmiks er lagt til grunn
er presentert her, i tråd med retningslinjene i NS 3720.
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Figur 7-18 Beregnede utslipp fra transport av beboere og arbeidsreiser til Fornebu over 60 år for referanse,
scenario 1 og 2. Norsk elektrisitetsmiks iht. NS 3720 er lagt til grunn.

Figur 7-18 viser totale beregnede utslipp for alle tre scenarier og viser at bruk av norsk elektrisitetsmiks
gir et vesentlig lavere totalt beregnet utslippsnivå, sammenliknet med resultatene presentert i Figur
7-12.
Figur 7-19 viser en sammenlikning av totale beregnede utslipp over 60 år for de tre scenariene ved
bruk av norsk og europeisk elektrisitetsmiks, iht. utslippsfaktorer fra NS3720.
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Figur 7-19 Sammenlikning av beregnede utslipp for valg av norsk og europeisk elektrisitetsmiks iht. NS 3720.
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Dersom utslippsfaktor for norsk elektrisitetsmiks legges til grunn for beregningene, ligger utslippene
41-52 % høyere enn dersom europeisk miks benyttes. Valg av elektrisitetsmiks endrer også beregnet
reduksjon for scenariene, sammenliknet med referansen:
Tabell 7-4 Sammenlikning av beregnede utslipp over 60 år ved bruk av norsk og europeisk gjennomsnittlig
utslippsfaktor for elektrisitet, iht. NS 3720. Utslipp er rundet av til nærmeste 100.
Tonn CO2-ekv.
Europeisk elmiks
Norsk elmiks
Endring
Utslipp, referanse
417 200
245 300
-41 %
Utslipp, Scenario 1
301 000
181 300
-40 %
Utslipp, Scenario 2
260 800
125 900
-52 %
Reduksjon, scenario 1
-28 %
-26 %
-4 %
Reduksjon, scenario 2
-37 %
-49 %
26 %

Figur 7-20, Figur 7-21 og Figur 7-22 viser beregnede årlige utslipp over analyseperioden ved bruk av
norsk elmiks for henholdsvis referansescenariet, Scenario 1 og Scenario 2. Her er det verdt å merke at
utslippene fra elbil (blått areal i grafene) er vesentlig mindre fremtredende enn for resultatene der
europeisk elmiks er lagt til grunn. Utslipp fra buss (grønt areal) er også vesentlig redusert som følge av
at Ruters prognoser forutsetter en rask innfasing av busser med elektrisk drift.
Forutsetning om elektrisitetsmiks som er lagt til grunn i beregningene kan dermed bekreftes å ha
avgjørende betydning for beregnede utslipp. Imidlertid er dette en rent beregningsteknisk
forutsetning som ikke har noen praktisk konsekvens for tiltak. Innvirkning av elmiks bør derfor
betraktes som en indikator på hvilket spenn potensialet for utslippsreduksjoner vil ligge innenfor.
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Figur 7-20 Beregnede årlige utslipp fra transport av beboere og arbeidsreiser til Fornebu over 60 år for
referansescenario. Norsk elektrisitetsmiks iht. NS 3720 er lagt til grunn.
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Årlige utslipp fra transport over 60 år, scenario 1, norsk elmiks
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Figur 7-21 Beregnede årlige utslipp fra transport av beboere og arbeidsreiser til Fornebu over 60 år for Scenario
1. Norsk elektrisitetsmiks iht. NS 3720 er lagt til grunn.

Årlige utslipp fra transport, scenario 2, norsk elmiks
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Figur 7-22 Beregnede årlige utslipp fra transport av beboere og arbeidsreiser til Fornebu over 60 år for Scenario
2. Norsk elektrisitetsmiks iht. NS 3720 er lagt til grunn.
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7.4.2 Utbyggingstakt
Det er gjort en følsomhetsvurdering av hvordan resultatene påvirkes dersom den forutsatte
utbyggingstakten med ferdigstillelse i 2045, i stedet forskyves 5 år tidligere eller senere, dvs.
ferdigstillelse i 2040 eller 2050. Som for ferdigstillelse i 2045, legges det til grunn en lineær
utbyggingstakt over beregningsperioden (utbyggingstakt frem til starten av beregningsperioden i 2027
holdes lik).
Med forutsetningene som er lagt til grunn, vil totale beregnede utslipp øke noe dersom utbyggingen
står ferdig i 2040, og reduseres omtrent tilsvarende dersom den forsinkes til 2050. Forskjellene er
imidlertid små, rundt 2-3 %. Dette skyldes at det er lagt til grunn en teknologiutvikling som går i retning
av økende elbilandel. Men en mer langsom utbyggingstakt vil dermed den initielle utslippsøkningen
som kan observeres for alle de vurderte scenariene i starten av analyseperioden utjevnes som følge av
at utslippene fra kjøretøyene reduseres.
Forutsetning om utbyggingstakt kan sies å ha noe, men ikke vesentlig betydning for resultatene. Det
må samtidig også understrekes at dette omhandler svært usikre og kompliserte mekanismer som i
liten grad lar seg styre, og derfor ikke er spesielt relevante å diskutere i sammenheng med tiltak for
å redusere utslipp fra transport på Fornebu.
Dette er illustrert ved å vise utslipp per år over analyseperioden for ferdig utbygging i 2045 (Figur 7-23),
2040 (Figur 7-24) og 2050 (Figur 7-25):

Utslipp over 60 år, med ferdig utbygging i 2045, europeisk elmiks
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Figur 7-23 Årlige utslipp over 60 års beregningsperiode for 3 beregningsscenarier, forutsatt ferdig utbygget
Fornebu iht. KDP i 2045.
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Figur 7-24 Årlige utslipp over 60 års beregningsperiode for 3 beregningsscenarier, forutsatt ferdig utbygget
Fornebu iht. KDP i 2040

Utslipp over 60 år, med ferdig utbygging i 2050, europeisk elmiks
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Figur 7-25 Årlige utslipp over 60 års beregningsperiode for 3 beregningsscenarier, forutsatt ferdig utbygget
Fornebu iht. KDP i 2050

7.4.3 Forutsetninger knyttet til redusert bilbruk i Scenario 1 og 2
Reduksjon i bilbruk for beboere og arbeidsreiser
Forutsatt reduksjon i transportarbeid med bil i Scenario 1 og 2 er en svært usikker parameter. I
analysen er det lagt til grunn 40 % reduksjon for beboere og 10 % for arbeidsreiser i både Scenario 1
og 2. Dersom man i stedet legger til grunn at tiltakene i Scenario 1 kun vil redusere beboernes bilbruk
med 30 %, øker utslippene i Scenario 1 og 2 med 3 %. Dette fører til at beregnet utslippsreduksjon for
Scenario 1 blir 9 % lavere, dvs. 25 % i stedet for 28 %. Reduksjon for Scenario 2 endrer seg mindre (fra
37 % reduksjon til 36 %).
Hvis man legger til grunn at tiltakene ikke fører til noen reduksjon i bilbruk på arbeidsreiser i stedet for
10 % reduksjon (men holder reduksjonen for bilbruk på beboerreiser konstant på 40 %), fører dette
også til 3 % høyere utslipp for både Scenario 1 og 2.
Forutsetningene knyttet til redusert bilbruk som følge av tiltak vurderes dermed å ha liten betydning
for analyseresultatene.
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Reduksjon i reiselengde for beboere
Forutsetning om 10 % redusert gjennomsnittlig reiselengde for beboere er en annen viktig og høyst
usikker parameter knyttet til effekten av tiltak i Scenario 1 og 2. Dersom man i stedet ikke legger til
grunn noen reduksjon i gjennomsnittlig reiselengde, øker utslippene i Scenario 1 og 2 med hhv. 5 % og
4 %. Dette medfører at utslippsreduksjon i Scenario 1, sammenliknet med referansen, reduseres med
13 % (fra 28 % til 24 %). Reduksjonen i Scenario 2 reduseres med 8 % (fra 37 % til 35 %).
Forutsetningen knyttet til redusert gjennomsnittlig reiselengde for beboere som følge av tiltak
vurderes dermed å ha signifikant, men ikke avgjørende betydning for analyseresultatene.
Andel som bor og jobber på Fornebu
I Scenario 1 og 2 legges det til grunn at andelen som både bor og jobber på Fornebu øker fra 20 % i
referansescenariet til 30 %. Denne forutsetningen har høy usikkerhet. Dersom andelen i stedet forblir
uendret, øker utslippene i Scenario 1 og 2 med hhv. 8 % og 9 %. Dette medfører at utslippsreduksjon i
Scenario 1, sammenliknet med referansen, reduseres med 21 % (fra 28 % til 22 %), mens reduksjonen
i Scenario 2 reduseres med 14 % (fra 37 % til 32 %).
Forutsetningen knyttet til økning i andelen som både bor og jobber på Fornebu som følge av tiltak
vurderes dermed å ha vesentlig betydning for analyseresultatene.
Andel bilreiser med delebil
Andel bilreiser med delebil påvirker kun elbilandelen, ettersom det forutsettes at delebilparken vil
være 100 % elektrisk i Scenario 2. Forutsatt at andel bilreiser som gjøres med helelektrisk delebil er 60
%, vil den samlede elbilandelen i 2027 være 79 %. Dersom at kun 50 % av alle bilreiser gjøres med
delebil, vil den samlede elbilandelen synke til 73 %. Dette påvirker kun beregnede utslipp for Scenario
2, som kun blir 0.5 % mindre totalt over 60 år.
Forutsetning om andel reiser med delebil vurderes dermed å ha neglisjerbar betydning for
beregnede utslipp totalt.
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8 OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER
8.1

Hovedfunn

Arbeidet med konseptutredningen har resultert i følgende hovedfunn:
9. Klimaanalysen viser at potensialet for å redusere klimagassutslippene fra transport for
beboere og arbeidende på Fornebu ligger i området 30-50% sammenlignet med et
referansealternativ som følger vedtatt politikk. Dette indikerer at tiltakene som er anbefalt for
å realisere Fornebu som et nullutslippsområde kan styrke Bærum kommunes evne til å nå sine
mål i tråd med Parisavtalen om 40 % utslippskutt innen 2030.
10. Arbeidsreiser til og fra Fornebu forårsaker like stor utslipp som alle andre reiser til sammen.
Derfor vil det være store utslippskutt å hente på at folk i økende grad bor nær der de arbeider.
11. Allerede observerbare trender og vedtatt politikk vil føre til en utvikling mot
lavutslippssamfunnet i alle tilfelle. Den viktige gevinsten av å innføre ambisiøse tiltak på
Fornebu er derfor knyttet til å forskuttere denne utviklingen, og dermed oppnå store
utslippskutt tidligere.
12. Det største potensialet for utslippsreduksjon for transport er forbundet med å redusere
transportbehovet - Bærum kommune kan ikke basere seg på elektrifisering alene for å nå
klimaambisjonene.
13. Fornebubanen er en av de viktigste premissene som må ligge til grunn for klimavennlig
mobilitet til og fra Fornebu.
14. Det blir trolig en miks av ulike transportløsninger som vil komplettere og delvis erstatte dagens
løsninger.
15. Det finnes svært mange tilgjengelige teknologiske løsninger som bidrar til klimavennlig
mobilitet. Suksesskriteriene for et helelektrisk mobilitetssystem handler imidlertid mindre
grad om ny teknologi, men mest om at man må ta denne i bruk.
16. Den samlede utbyggingen på Fornebu innebærer at kapasiteten i el-nettet må økes. Det er
først og fremst oppvarmingsbehovet i byggene som bidrar til dette.
Hensikten med klimaanalysen har vært å vise hva potensialet for utslippskutt vil være med en helhetlig
samlet tiltakspakke som legger til rette for helelektrisk, klimavennlig mobilitet for beboere og
arbeidende på Fornebu. Klimaanalysen vurderer således en samlet tiltakspakke som går utover det
som er vedtatt i KDP3.
En slik utvikling kan ikke oppnås med ny teknologi alene. En suksessfaktor vil være å planlegge helhetlig
for bruk av det som allerede er kjent teknologi, samtidig som man tilrettelegger for sambruk av
klimavennlige transportformer (gange/sykkel/kollektiv/elektriske kjøretøy).
I tillegg til å følge opp krav og retningslinjer i KDP3 bør utbyggere etterstrebe å legge til rette for
etablering av nødvendige funksjoner som trengs i hverdagen (matbutikk, skoler/bhg, lekeplasser,
rekreasjon etc.), slik at man på den måten reduserer det totale behovet for transport/mobilitet ut av
området. Denne strategien kan oppsummeres i at tilbudet skal være «Godt nok lokalt!», som da også
impliserer at tilbudene lokalt er attraktive nok til at man ønsker å benytte seg av dem. Dette krever da
at man investerer i tilbud beboere og arbeidende på Fornebu har behov for både i hverdagen og ellers.
I tillegg er det avgjørende å legge til rette for at flest mulig kan både bo og jobbe på Fornebu.
Tilrettelegging for dette kan skje både gjennom etablering av kontorfellesskap og av attraktive
boområder. Kombinasjonen av disse typene har det største totale potensialet for å redusere
klimagassutslippene fra transport. Dette fordi de vil bidra til en bymessig utvikling på Fornebu som
legger til rette for en mobilitetsadferd tilsvarende det man observerer i andre byområder, der gange
og sykkel, i tillegg til kollektivtransport er de dominerende transportformene. Dessuten vil en slik
utvikling ha andre positive effekter for livskvalitet, folkehelse, luftkvalitet m.m. Man har således er en
unik mulighet til å legge til rette for at Fornebu skal bli en attraktiv bydel med særegne kvaliteter, og
dermed skape et sted folk ønsker å være, ikke bare bo og jobbe.
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8.2

Strategier for helelektrisk, klimavennlig mobilitet

En vellykket helhetlig strategi for redusert bilbruk vil måtte kombinere mange typer tiltak. Imidlertid
er tiltak innenfor kategoriene nøkkelfunksjoner lokalt (se kapittel 5.2.1) og mobilitetspool (se kapittel
5.3) identifisert å ha avgjørende betydning avgjørende for å minimere behov for bilbruk på Fornebu.
Suksessfaktorer for mobilitetspool på Fornebu vil være:
-

Tilknyttet boligområder.

-

Kobling med næringslivet på Fornebu for å utnytte kapasitet.

-

Miks av transportmidler og ulike kjøretøystørrelser (inkludert varebiler og lastesykler), slik at
brukerne kan velge transportmiddel etter reiseformål, og at tjenesten leverer flere funksjoner
enn privatbil.

-

Enkel oversikt med booking i app.

I innsatsen for å redusere bilbruk i samfunnet fremholdes ofte tiltak som fremmer sykkel spesielt
sterkt. Imidlertid indikerer reisevaneundersøkelser at potensialet for å «flytte» reiser over fra bil til
sykkel er mindre enn antatt. Tilrettelegging for gange er et svært viktig aspekt av tilrettelegging for
ferdsel med kollektivtransport, ettersom kollektivreiser nødvendigvis må omfatte en viss distanse til
fots. Dette kan peke på at det er vel så viktig, og kanskje viktigere å legge til rette for at reiseformål
kan gjøres med gange, enn å legge til rette for ferdsel med sykkel dersom målet er å redusere bilbruk.
Til syvende og sist er bileierskap den viktigste faktoren som påvirker bilbruk. Dersom man først har
anskaffet seg en privatbil, er det overveiende sannsynlig at man vil velge denne fremfor andre
transportmidler med mindre man skal reise et sted der det er spesielt upraktisk å kjøre eller parkere.
Dette har sammenheng med økonomi, men også med vaner. Det er derfor sentralt å kunne tilby et
samlet mobilitetstilbud allerede ved etablering av nye boligfelt som er så bra at de som skal kjøpe bolig
og bo der ikke trenger å kjøpe bil når de flytter dit.
På den andre siden ser man at det ikke hjelper å kun gjøre alternativene til bil mer attraktive som
transportmiddelvalg for å redusere bilbruk – man må også gjøre det mindre attraktivt å benytte bil.
Restriksjoner på bilbruk er det mest effektive virkemiddelet for å redusere transport med bil, og derfor
en betingelse for at positive tiltak for å fremme andre reisemidler får ønsket effekt.
Det kan hevdes at det er utopisk å forestille seg en bilfri hverdag på Fornebu. Imidlertid lever allerede
36 % av Oslos befolkning helt uten bil21. Dette bør tolkes som en pekepinn på hva som skal til for å
lykkes med å etablere Fornebu som et område der beboerne ikke er avhengige av bil, nemlig en
bymessig områdeutvikling som kan etablere Fornebu en som attraktiv egen bydel.
Sist, men ikke minst, er det viktig å understreke betydningen av Fornebubanen for fremtidig mobilitet
til og fra Fornebu, og på området. Utbygget Fornebubane er et av de viktigste premissene for alle
resultatene i klimaanalysen. Selv om Fornebubanen ikke ansees som et tiltak i Scenario 1 og 2, er det
helt klart at det er den viktigste premissgiveren for en klimavennlig mobilitetsfremtid på Fornebu.

8.3

Oppsummering av tiltak

8.3.1 Mobilitetstiltak
Tabell 8-1 oppsummerer tiltak for et helelektrisk, klimavennlig mobilitetssystem foreslått i kapittel 5
og på workshop avholdt i løpet av arbeidet med konseptutredningen (se Vedlegg 1). Det er også
foreslått mulige kandidater for piloter.

21

https://www.aftenposten.no/norge/i/MRAXgK/Stadig-flere-velger-bort-bilen--Man-foler-seg-som-en-del-avnoe-storre
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Potensiell klimaeffekt er anslått kvalitativt på bakgrunn av drøfting i kapittel 5 og resultatene av
klimagassanalysen presentert i kapittel 7. Som nevnt tidligere, er det imidlertid utfordrende å vurdere
isolert effekt av hvert tiltak, og det understrekes at en helhetlig strategi er nødvendig for å oppnå det
totale potensialet for utslippskutt som skissert i klimaanalysen.
Tabell 8-1 Aktuelle tiltak for et helelektrisk, klimavennlig mobilitetssystem på Fornebu.
Tiltakskategori
Tiltak
Potensiell klimaeffekt

Etablere
nøkkelfunksjoner
lokalt

5-minutters byen

Stor

Essensielle tilbud tilgjengelig lokalt

Stor

Tilstrekkelig bredt rekreasjonstilbud – «godt nok lokalt»

Middels/stor

Forretning i 1.etasje

Stor

Kontorfellesskap/coworking

Stor

Bymessig utvikling, tilrettelegge for bydelsfølelse

Stor

Logistikkpunkt/ omlastingsområder i tilknytning til
boligområder

Middels

Logistikkpunkt for varelevering i tilknytning til
kollektivknutepunkt/dagligvarebutikk.

Tjenester og
logistikk for
varetransport og
avfall

Tilrettelegge for
gange og sykkel

Forslag til pilot: Ta kontakt med relevante aktører for å få
teste ut deres løsning med autonome logistikkpunkter for
mottak og levering av varer i borettslag/nabolag/sameier.

Middels

Hjelpemidler for last-mile-håndtering

Middels

Låsbare kjøleskap for fleksibel hjemlevering av dagligvarer

Liten

Samordnet varelevering og håndtering av ombruksvarer i
tilknytning til boligområder

Middels

Etablering av gågater og bilfrie soner

Stor

Prioritering av gangruter i forbindelse med planlegging av
knutepunkter

Stor

Tilrettelegging for gangruter/«snarveier»

Middels/stor

Sykkelfelt/-veier som er adskilt fra øvrig trafikk (både biler og
gående), integrert med egne trafikklys

Middels

Legge til rette for sikker sykkelparkering

Middels

Bildelingsordninger (kun bil)

Middels

Mobilitetspool uten geografisk tilknytning (tilgjengelig for alle)

Middels

Mobilitetspool med ulike typer kjøretøy, tilknyttet
boligområde

Stor

Integrering av mobilitetspool med næringslivet for effektiv
kapasitetsutnytting på kveld/i helg

Liten

Bysykkel

Liten/Middels

Mobilitetsabonnement

Mobilitetspool

Forslag til pilot: Utforming og etablering av fleksible og
fremtidsrettede mobilitetsabonnement tilknyttet det nye
boligområdene som del av husleien.
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Forslag til pilot: Utvikle digital plattform for å booke, bestille
og betale for all etterspurt transport.

Lokalt
kollektivtilbud

Parkering

Annet

Optimalisering av busstilbud for dekning og effektivitet

Middels/stor

Høyfrekvent kollektivtilbud

Stor

Alle beboere har buss- og/eller t-baneholdeplass innenfor 5-10
minutters gangavstand

Stor

Autonom buss rundt Forneburingen

Liten/middels

Økt bagasjeplass på busser for frakt av varer

Liten

Aktivitetstransport ala Stabekk

Liten/middels

Premiering av lavere P-norm

Stor

Etablere boligområder som ikke er tilrettelagt for
privatbilparkering, kun mobilitetspool

Stor

Optimalisere utnyttelse av parkeringsplasser i kontorbygg
utenfor arbeidstid

Liten

P-avgift

Stor/middels

Lavere fartsgrenser

Middels

Rushtidsprising

Stor

Geofencing

Ingen

Ladeinfrastruktur på plass

Stor

Standardisering av datafangst

Ingen

Prioritere reguleringsplaner
klimavennlige løsninger

som

legger

til

rette

for
Stor

8.3.2 Tiltak for energi og effekt
Tiltakene under er identifisert i workshop og rangert iht tiltakseffekt for reduksjon av klimagassutslipp.
Tabell 8-2 Aktuelle tiltak knyttet til energi og effekt for et helelektrisk, klimavennlig mobilitetssystem på Fornebu.
Tiltak
Tiltakseffekt
Realisere potensial for fornybar energi, PV og evt annet.
Forslag til pilot: Legge inn krav til produksjon av solstrøm for nybygg som skal bygges
på Fornebu

Middels

Balansere effekt, batterier/hydrogen annet.
Forslag til pilot: Ta i bruk stasjonære batterier i enkeltbygg eller grupper av bygg og
måle effekten av disse på kraftsystemet på Fornebu

Middels

Smarte styringssystemer, tidsforskyving av laster, utnytte AMS

Middels

Felles toppsystem, alt må digitaliseres

Middels

Tidlig involvering av alle aktuelle aktører

Stor

Investeringsvilje

Middels

Tilpasse lovverket

Middels

side 95 av

101

KONSEPTUTREDNING MOBILITET FORNEBU - KONSEPTUTREDNING
RAPPORT

9 KILDER
[1]

Bærum Kommune, “Fornebu kommunedelplan 3,” 2018.

[2]

Samferdselsdepartementet, “Meld. St. 33 (2016–2017). Nasjonal transportplan 2018–2029.”
[Online].
Available:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-3320162017/id2546287/sec8.

[3]

R. Hjorthol, T. E. Julsrud, and L. Vågane, “Arbeidsreiser til Fornebu. Eksempelet Statoil,” 2014.

[4]

A. Madslien, C. Steinsland, and C. K. Kwong, “Framskrivinger for persontransport i Norge 20162050,” 2017.

[5]

K. N. Kjørstad, I. O. Ellis, M. Berg, M. F. Betanzo, and B. Norheim, “Nullvekstmålet. Hvordan kan
den forventede transportveksten fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange.,” 2014.

[6]

S. J. Olsen, T. E. Julsrud, F. Ramjerdi, and F. Gundersen, “Mer miljøvennlige arbeidsreiser i Oslo
og Akershus – tiltak og scenarier,” 2017.

[7]

L. Fridstrøm and V. Østli, “Kjøretøyparkens utvikling og klimagassutslipp. Framskrivinger med
modellen BIG,” 2016.

[8]

K. V. Øksenholt, A. Tønnesen, and A. Tennøy, “Hvordan utforme selvforsynte boligsatellitter
med lav bilavhengighet?,” 2016.

[9]

S. Hopland, “Kontorkrigen fortsetter: – Coworking-veksten i Oslo har nådd London-nivåer,”
E24.no, 2018.

[10]

D. Molin, V. Haarsaker, Ø. H. Rasmussen, and B. Laird, “Miljøavtale med CO2-fond: Modellering
av kostnader og potensial for utslippsreduksjoner,” 2018.

[11]

S. Bokhari, “How Much is a Point of Walk Score Worth?,” Redfin, 2016. [Online]. Available:
https://www.redfin.com/blog/how-much-is-a-point-of-walk-score-worth. [Accessed: 04-Jul2018].

[12]

H. Solli and K. W. Haraldsen, “Tiltak for redusert biltrafikk i byområder,” 2016.

[13]

H. Solli, M. S. Haugsbø, and M. F. Betanzo, “Hvordan gåing og sykling kan konkurrere med
bilen,” Samferdsel, Jan-2016.

[14]

M. Amundsen, I. O. Ellis, and K. N. Kjørstad, “Markedsundersøkelse om kollektivtilbudet i Asker
og Bærum,” 2018.

[15]

I. O. Ellis, M. Amundsen, and H. Høyem, “Omfanget av gåing til og fra holdeplass i forbindelse
med kollektivreiser. En analyse av RVU-data koblet med data fra Ruters reiseplanlegger,” 2018.

[16]

Smart City Bærum, “Teknologi reduserer bilkjøring,” 2017. [Online]. Available:
https://smartcitybaerum.net/2017/12/11/teknologi-reduserer-bilkjoring-fra-fotballtrening/.
[Accessed: 04-Jul-2018].

[17]

A. Ruud and I. O. Ellis, “Bildeling som klimatiltak? Potensialet for redusert bilbruk ved satsing
på bildeling,” 2008.

[18]

S. A. Shaheen, N. D. Chan, and T. Gaynor, “Casual carpooling in the San Francisco Bay Area:
Understanding user characteristics, behaviors, and motivations,” Transp. Policy, vol. 51, pp.
165–173, 2016.

[19]

D. Jorge and G. H. de A. Correia, “Carsharing systems demand estimation and defined
operations: A literature review,” Eur. J. Transp. Infrastruct. Res., no. 13(3), pp. 201–220, 2013.

[20]

J. Solli, S. Pedersen, and Ø. Handberg, “Bildeling og klimagevinster i Trondheim,” 2019.
side 96 av

101

KONSEPTUTREDNING MOBILITET FORNEBU - KONSEPTUTREDNING
RAPPORT

[21]

R. Hjorthol, Ø. Engebretsen, and T. P. Uteng, “Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14
- nøkkelrapport,” 2014.

[22]

I. O. Ellis, A. Øvrum, and B. Norheim, “Parkering som virkemiddel,” 2015.

side 97 av

101

KONSEPTUTREDNING MOBILITET FORNEBU - KONSEPTUTREDNING
RAPPORT

VEDLEG 1 FORUTSETNINGER FOR KLIMAGASSBEREGNINGER
Beregning av turproduksjon
Parameter

Verdi

Kilde/forutsetning

Personturer per dag, beboere

2,82

RVU for 2018, utvalg for Fornebu

Arbeidsreiser per dag, ansatte

1,3

Fra TØI-rapport 1458/3015: 70 % av arbeidsreisende i Oslo
om omegn reiser til jobb 5 dg/uke. Forutsatt at 30 % reiser 4
dg/uke.

Gjennomsnittlig reiselengde,
beboere

9,7 km

RVU for 2018, utvalg for Fornebu, ekskludert reiser med
MC/Moped og fly

Gjennomsnittlig reiselengde
arbeidsreiser for ansatte

19 km

RVU 2018, Mobility Analytics, TØI rapport 1320/2014 – RVU
for arbeidsreiser til Fornebu 22

Utslippsfaktorer drivstoff
I beregningene av utslipp fra biler og busser er følgende utslippsfaktorer lagt til grunn:
Drivstoff

Utslippsfaktor

Kilde/forutsetning

Bensin

2,88 kg CO2-ekv/l

NS EN-16258

Diesel

3,24 kg CO2-ekv/l

NS EN-16258

Elektrisitet, norsk miks

0,018 kg CO2-ekv/kWh

NS 3720 Gjennomsnitt for perioden 2015 til
2075

Elektrisitet, Europeisk miks

0,136 kg CO2-ekv/kWh

NS 3720 Gjennomsnitt for perioden 2015 til
2075

Biogass (CBG)

0,15 kg CO2-ekv/l

Omtrentlig gjennomsnitt av to beregnede
verdier i (VTT, 2012)23

Hydrogen ved elektrolyse

5,94E-03 kg CO2-ekv/g

Asplan Viak (beregnet i SimaPro)

Utslippene inkluderer produksjon av drivstoffet og ved kjøring/forbrenning i motor, såkalt WTW: wellto-weel (elektrisitet og hydrogen gir ingen utslipp ved kjøring, kun ved produksjon av drivstoffet).
På grunn av usikkerhet og det store antallet parametere i analysen, er utslippsfaktorene for de ulike
drivstofftypene holdt konstant i løpet av analyseperioden. Beregnet årlig reduksjon i utslipp fra
bilkjøring er dermed kun basert på nedgang i drivstofforbruk og en høyere andel hybrid- og elbiler i
bilparken.
Beregninger av utslipp per personkm fra bilkjøring
For å kunne medregne effekten av en økning i elbilandelen, er utslipp for bilkjøring delt inn i utslipp
fra elbiler og utslipp fra den øvrige bilparken. Sammensetningen av bilparken er basert på TØIs
22

https://www.toi.no/getfile.php/1336416/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2014/1320-2014/1320hele%20rapporten%20el.pdf
23
www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T46.pdf
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trendbane for den norske bilparken fra 2015-205024. Prognosene er fremskrevet lineært fra 2050 frem
til 2087.
For referansescenariet og Scenario 1 er denne inndelingen av bilparken lagt til grunn for beregning av
utslipp fra bilreiser. For Scenario 2 er andelen elbiler satt tilsvarende TØIs ultra lavutslippsbane.
Utslippsfaktorer [kg CO2-ekv/pkm] for hver biltype er beregnet på bakgrunn av drivstofforbruk og
utslippsfaktorer per enhet drivstoff. I TØIs trendbane for utslipp fra bilparken er det forutsatt at
drivstofforbruket reduseres med 0,25 % per år. Dette er derfor lagt til grunn i beregningene for
beregningene av utslipp.
Tabellene under viser forutsatt drivstofforbruk for de ulike biltypene som inngår i beregningene.
Hydrogenbil er ikke medtatt, da TØIs trendbane kun baserer seg på fortsettelse av trenden fra 2010 til
2015.
Transportmiddel

Gj. Snittlig drivstofforbruk
201725

Kilde/forutsetning

Bensinbil

0,071 l/km

HBEFA26

Dieselbil

0,047 l/km

HBEFA

Elbil

0,194 kWh/km

HBEFA

Hybridbil

0,05 l bensin/km
0,14 kWh/km

Forutsatt 70 % bensin og 30 % el (VTT, 2012)27

For å konvertere utslippsfaktorene til utslipp per personkm er følgende belegg lagt til grunn28:



Bil, beboerreiser: 1,55 personer per bil
Bil, arbeidsreiser: 1,15 personer per bil

Beregning av utslipp per personkm fra busskjøring
Gjennomsnittlige utslipp per personkm for busskjøring er beregnet på bakgrunn av Ruters mål for
bussparken i årene fremover, kombinert med drivstofforbruk per busstype og utslippsfaktorer per
drivstofforbruk. Bildet under viser Ruters mål for sammensetning av bussparken i årene fremover. I
beregningene for Fornebu er det antatt at utviklingen fra 2027 til 2030 følger utviklingen vist i det
skraverte området. For enkelthets skyld, og på grunn av usikkerheter, er det antatt at bussparken
holdes konstant herfra.

24

26

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=43853

http://www.hbefa.net/e/index.html
www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T46.pdf
28
https://www.toi.no/getfile.php/1340016/mmarkiv/Bilder/7020-TOI_faktaark_bilreiser-3k.pdf
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Kilde: Ruter 201529

Tabellen under viser forutsatt drivstofforbruk for de ulike busstypene. Drivstofforbruket er antatt å
reduseres med 0,25 % hvert år i tråd med TØIs prognoser, og avtar dermed lineært frem til
analyseperioden som starter i 2027, og deretter gjennom hele analyseperioden.
Transportmiddel

Drivstofforbruk
201730

Kilde/forutsetning

Dieselbuss

0,5 l/km

Beregnet gjennomsnitt på bakgrunn av (VTT, 2012)

Biogassbuss

0,3 l/km

Landbruksdirektoratet31

Elbuss

1,4 kWh/km

Brakar32

Hybridbuss

Hydrogenbuss

0,35 l diesel/km
1,52 kWh/km

0,106

Forutsatt 70 % diesel og 30 % el (VTT, 2012)
Forutsatt at en hydrogenbil bruker 1 g/100 km, og at forholdet
mellom forbruk av hydrogen mellom hydrogenbil og
hydrogenbuss er det samme som forholdet mellom
dieselforbruket mellom dieselbil og dieselbuss

29

https://ruter.no/globalassets/dokumenter/fossilfri-2020/leverandorkonferanse-baat/2-dialogkonferansefornybar-energi-nat---fossilfri-2020-pa.pdf
31

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/klima-ogmiljoprogrammet/prosjektstotte/undersider/_attachment/14159?_ts=12f907bc850
32
https://brakar-no.s3.amazonaws.com/uploads/documents/e8185b03-207d-45da-8905-9c57216b1c7c.pdfb
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Forutsatt bussbelegg er 14 personer per buss. Dette er basert på beregninger gjort av Asplan Viak for
NSBs miljøkalkulator.
Beregning av utslipp fra elsykler og LEV
Beregning av utslipp per personkm for elsykler og light electric vehicles (LEV) er beregnet på bakgrunn
av elektrisitetsforbruk per km og utslippsfaktoren for lavspent elektrisitet. Forbruk av elektrisitet er
forutsatt å være 0,01 kWh/km33.
Beregning av utslipp fra tog, trikk og t-bane
For tog, trikk og t-bane er utslippsfaktorer [kg CO2-ekv/pkm] hentet fra Asplan Viaks beregninger for
NSBs miljøkalkulator. Tallene er beregnet på bakgrunn av utslippsfaktorer for høyspent elektrisitet og
diesel.:
Transportmiddel

Utslippsfaktor 2017

Tog (ca. 10 % dieseltog og 90 % elektriske)

0,019 CO2-ekv/pkm

Trikk

0,010 CO2-ekv/pkm

T-bane

0,013 CO2-ekv/pkm

33

https://provekjore.no/elsykkel/guide/miljo
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