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HELELEKTRISK  
OG KLIMAVENNLIG 
FORNEBU 



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.  

Formål med konseptutredningen: 
Vurdere helhetlige konsepter for et fremtidig helelektrisk og klimavennlig  
mobilitetssystem på Fornebu.



KONSEPTUTREDNING 
EL FORNEBU

Prosjektet har vurdert:
• Introduksjon av nye typer klimavennlige mobilitetsløsninger, herunder elektriske kjøretøy,  

selvkjørende kjøretøy, bilpool og ulike andre typer mikromobilitet mm
• Energi og effektbehov til elektrisk mobilitet, herunder fornybar lokal energiproduksjon,  

ladeinfrastruktur, energilagring, effektutjevning mm
• Områdeutvikling og fysisk tilrettelegging for klimavennlig mobilitet

Arbeidet munner ut i en klimagassanalyse der man ser på aktuelle helthetlige mobilitetskonsepter for 
Fornebu og sammenligner mot et referansescenario.

• 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.

AKTUELLE TILTAK OG TEKNOLOGIER

Redusere transportbehov

Gange 

Sykkel, el-sykkel og LEV

Kollektiv 

Bildeling

Lavutslippsteknologi



KLIMAGASSUTSLIPP OG AMBISJONSNIVÅKONSEPTUTREDNING 
EL FORNEBU

Scenario 1
Redusert 

transportbehov

Referansescenario

Scenario 2
Redusert transportbehov
+ helelektrisk mobilitet

Gange

Sykkel, el-sykkel og LEV

Kollektiv

Bildeling

Personbil m/lavutslippsteknologi

Fossil personbil



KLIMAGASSUTSLIPP OG AMBISJONSNIVÅ

Mobilitets-
løsninger

Energi 
og effekt+ + = Klimagass-

analyse

Område-
planlegging  

og fysisk
tilrettelegging

WS1 - Mobilitetsløsninger, ny teknologi og delingsøkonomi
WS2 - Fysisk tilrettelegging og arealbehov
WS3 - Energi- og effektberegninger
WS4 - Oppsummering, resultater og diskusjon

KONKLUSJONER OG SUKSESSKRITERIER
FOR KLIMAVENNLIG MOBILITET 

Som arbeidsmetodikk er det benyttet en 
serie tematiske workshops med fokus på 
utvalgte tema der partnerne deltok med 
innlegg og innspill i gruppearbeid

TEMATISK WORKSHOPS

• De daglige reisene utgjør det største transportbehovet og klimagassutslippet 
– på Fornebu er det mulig å både jobbe, bo og leve!

•	 Det	finnes	et	hav	av	tekniske	løsninger	
 – det handler om å ta dette i bruk!

•	 Blandet	trafikk	gir	utfordringer	
 – ulike transportmidler kan gis prioritet etter klimagassutslipp!
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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.

MOVE ABOUT
Zero Hassle   -   Zero Emissions

Asker og Bærum


