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Menneskeskapte klimaendringer er 
en av de største utfordringene vi står 
overfor, og våre utslipp av klimagas-
ser må reduseres dramatisk. Dette får 
store konsekvenser for byutvikling og 
arkitektur. 

FutureBuilts visjon er å vise at det er 
mulig å utvikle klimanøytrale byom-
råder og arkitektur med høy kvalitet. 

Målet er å realisere forbildeprosjekter 
med minimum 50 prosent reduserte 
klimagassutslipp fra transport, energi-
bruk og materialbruk. 

Forbildeprosjektene, som kan være 
både områder og enkeltbygg, skal ha 
høy arkitektonisk kvalitet og bidra til 
et godt bymiljø. 

FutureBuilt opererer i aksen Oslo – 
Drammen, og forbildeprosjektene skal 
være lokalisert i nær tilknytning til 
kollektivknutepunkter. 

FutureBuilt er et tiårig program som 
går fram til 2020. 

Programmet er en arena for komp-
etanseutvikling og innovasjon, og et 
utstillingsvindu nasjonalt og internas-
jonalt. 

Programmet styres av et bredt part-
nerskap bestående av Oslo kommune, 
Drammen kommune, Husbanken, 
Enova, Miljøverndepartementet,  
Direktoratet for byggkvalitet,  
Transnova, Grønn Byggallianse og 
Norske arkitekters landsforbund.  
FutureBuilt er en del av Framtidens 
byer. 

INNHoLD



For NAL er FutureBuilt en enestående mulighet til 
å bidra til et mer klimavennlig samfunn. Gjennom 

dette programmet får vi anledning til å påvirke bygge-
bransjen til å sette en ny praksis ut i livet. Bieffekten er  
ny kunnskap i alle ledd i byggebransjen, og ikke minst  
en rekke gode forbildeprosjekter vi kan være stolte av  
–som viser vei fremover.

Kjersti Nerseth 
PresideNt i NAL
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Mot null-energi-nivå
Det er på energiområdet at Future-
Built-prosjektene får til den største 
andelen reduksjon av klimagassutslipp. 
Interessen for energieffektivisering 
har økt både i samfunnet og i bygge-
næringen, og dette har resultert i økt 
kompetanse, tilgjengelige produkter og 
hensiktsmessige verktøy for prosjek-
tering og måling. passivhusstandard 
eller tilvarende energinivå oppnås for 
alle prosjektene. ett av prosjektene, 
Nordahl Bruns gate 2 i Drammen, har 
nå ambisjoner om å ta steget videre 
mot et null-energi-nivå. Dette er en 
realistisk ambisjon, ettersom det 
nå skjer en omfattende utvikling av 
teknologi og systemløsninger, særlig 
internasjonalt.

Nye forbildeprosjekter i 2012
FutureBuilt har som ambisjon å utvide 
porteføljen til 25 prosjekter i løpet av 
2012. Foreløpig er vi i avtaleprosess 
med:
•  statsbygg om Nasjonalmuseet  i 

oslo (nybygg)
•  eBY om Holtet stasjonsområde i 

oslo (område med nybygg og reha-
bilitering)

•  Drammen eiendom om Frydenhaug 
skole (nybygg)

•  Drammen eiendom om Brandenga 
skole (rehabilitering av verneverdig 
bygg)

Utvikling av forbildeporteføljen 
I den videre utviklingen av porteføljen 
av forbildeprosjekter ønsker vi å:
•  inngå porteføljesamarbeid med 

større utbyggere med ambisjon om å  
være bransjeledende innenfor miljø 
og klima og utvikle flere forbildepro-
sjekter. 

•  få fram forbildeprosjekter med am-
bisjon om nær nullutslipps-løsninger 
innenfor ett eller flere av Future-
Built-temaene energi, materialbruk 
eller transport.

•  samarbeide med utbyggere som 
ønsker å arrangere arkitekturkon-
kurranser. 

•  sikre en god fordeling av ulike byg-
ningskategorier og type prosjekter, 
samt å få fram flere rehabiliterings-
prosjekter inklusive bygg med ver-
neverdi. Det er ønskelig med flere 
prosjekter som inkluderer boliger og 
andre typer prosjekter innen bygg 
og anlegg, som for eksempel trans-
portanlegg og park- og grøntanlegg.

•  utvikle forbildeprosjekter innenfor 
de bydelene som er utpekt som 
FutureBuilt-områder i kommunene.

Arkitektur og bymiljø
Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal 
ha god arkitektonisk utforming og 
bidra til et godt bymiljø. De fem ferdig-
stilte prosjektene viser at klimaeffektiv 
arkitektur både kan være utfordrende 
og spennende. Byggene viser et bredt 
spekter av formsvar, fra de rasjo-
nelle og kompakte løsningene som på 
Marienlyst skole i Drammen, til de mer 
ekspressive og sammensatte volu-
mene, hvor arkitekturen delvis er be-
grunnet  i  miljø- og klimahensyn, som i 
Bellonahusets karakteristiske ”foldete” 
sørfasade. prosjektene viser også en 
bredde i material- og detaljløsninger, 
fra konstruksjoner hovedsakelig i tre til 
løsninger i betong, stål og aluminium. 
Fasadeløsningen på tallhall kan trekkes 
fram spesielt. Fasadeplatene i 100 pro-
sent resirkulert aluminium er perforert 
for å redusere materialforbruket og 
klimagassutslippene, samtidig som 
perforeringen er benyttet til å illustrere 
skymønster i fasadene – til ære for 
Meteorologisk Institutt som produse-
rer data om vær og klima.

Klimaeffektiv materialbruk
Det er først de siste par årene at byg-
gebransjen har blitt mer bevisst på 
byggematerialenes bidrag til klima-
gassutslippene. Dette er et lite utviklet 
område, hvor det fremdeles mangler 
grunnleggende og sikker miljøinforma-
sjon om materialgrupper og produkter.  
Det er behov for videreutvikling av 
prosjekteringsverktøy som beregner 
byggematerialenes klimagassutslipp, 
og for produktutvikling av og økt et-
terspørsel etter lavutslippsmaterialer. 
Her skjer det mye internasjonalt, men 
tilgangen på produkter og kompetanse 
i det norske markedet er foreløpig 
begrenset. FutureBuilt-prosjektene 
har vært tidlig ute med å ta i bruk 
lavkarbon-betong (eksempelvis tall-
hall) og har på den måten bidratt til å 

framskynde et viktig utviklingsarbeid i 
betongnæringen. Betong er den stør-
ste bidragsyteren til klimagassutslipp 
fra materialbruk i bygg. FutureBuilt-
prosjektene har også jobbet systema-
tisk med å erstatte andre materialer 
som for eksempel gips. så langt er 
det kun Fjell Barnehage som har tatt 
steget fullt ut og bygget med virkelige 
lavkarbonløsninger, i dette tilfellet 
gjennomgående trebaserte konstruk-
sjoner.

 
Mindre transport
Det er krevende å få ned klimagass-
utslipp fra transport. Arbeidsreiser er 
en betydelig bidragsyter til klimagass-
utslipp fra byggeprosjekter. Nærhet 
til bysentrum og kollektivknutepunkt 
er en forutsetning for betydelig 
reduserte utslipp, men ikke tilstrek-
kelig. Utarbeidelse av mobilitetsplan 
for bygget er et virkemiddel for å få 
til redusert bilbruk og øke kollektiv-, 
gang- og sykkelandelen av reisene. 
Det viktigste virkemidlet – og samtidig 
det mest konfliktfylte – er å redusere 
parkeringstilbudet. De beste forbilde-
prosjektene i FutureBuilt er lokalisert 
ved byenes viktigste kollektivknute-
punkt og målet er å fjerne så godt som 
all parkering. sanne forbilder! 
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Tallhall. Utbygger  
Meteorologisk Institutt. 
Arkitekt Pir II
Foto: Leyla Meyrick

Rikelig med sykkelparkering på 
Marienlyst skole.
Foto: FutureBuilt/Espen Gees

Fem FutureBuilt-forbildeprosjekter 
er ferdige, og mange er underveis.  
Vi ser at FutureBuilts ambisjon om 
50 prosent reduksjon i klimagass-
utslipp er innen rekkevidde.

ArNe riise

Daglig leder i 
strøm Gundersen As

Arne riise er daglig leder i strøm 
Gundersen, og har samarbeidet tett 
med FutureBuilt i byggingen av papir-
bredden 2. I begynnelsen følte han at 
miljøkravene bare var en plage.

– Men etter hvert så har det blitt 
morsomt å lete etter miljøgevinster. 

Det er veldig spennende og moro å 
jobbe med et så profilert bygg, og det 
gir litt ekstra energi at så mange er 
opptatt av det vi driver med, betryg-
ger riise. Den største utfordringen 
ble ikke miljøkriteriene, men heller 
det å få med alle involverte. over 500 
personer fra 100 firmaer er involvert i 
papirbredden 2.

– Det å få alle til å forstå hvilke 
krav som stilles og bli interessert i å 
bidra har vært en stor pedagogisk 
oppgave. Det å få frem epDer (en-
vironmental product Declaration) fra 
firmaer som først trodde epD var en 
sykdom har også vært krevende.
strøm Gundersen har funnet ut at 
det koster ca 300-350 kr ekstra per 
meter å bygge med passivhusstan-
dard. Mesteparten av kostnadene 
kommer fra det bygningsmessige ved 
mere isolering, og ikke så mye fra det 
tekniske. 

– Legger vi inn 50 prosent reduk-
sjon av byggets fremtidige energi-
kostnader så er dette god butikk, 
avslutter riise.

tiL å begyNNe Med 
teNKte jeg At dette 

vAr Noe dritt.
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heidi LiPPestAd
direKtør For strAtegi og 
sAMFUNNsKoNtAKt,  
MeteoroLogisK iNstitUtt

EN BONus VED sAMArBEiDET 
MED FuTurEBuiLT VAr ALLE DE 
NyE MuLiGHETENE Vi Fikk TiL å 
MøTE NyE GruPPEr AV MEN-
NEskEr. PLuTsELiG VAr Vi åPNE 
FOr OMVErDENEN På EN HELT 
Ny MåTE.



- Det er jo en litt sånn vennskapelig 
konkurranse mellom oslo og Dram-
men, smiler byråd for byutvikling i 
oslo, Bård Folke Fredriksen. 

- oslo ser nok bort på oss her i 
Drammen med en litt sånn skrekkblan-
det fryd, for her skjer det mye. Men 
samtidig er det jo bare positivt for 
oslo at det skjer mye her, sier ordfører 
i Drammen, tore opdal Hansen.

Konkurransesus med passivhus
FutureBuilt har brakt oslo og Dram-
men inn i et samarbeid de begge setter 
høyt. og høyt er også målet. på kort 
sikt skal det realiseres prosjekter med 
50 prosent reduksjon av klimagassut-
slipp fra transport, energibruk og ma-
terialbruk i forhold til dagens praksis. 
Det kan virke enkelt nok å sette en slik 
målsetning, men:

- Det blir vanskelig å gjennomføre 
om man ikke har kunnskapen. Det 
er her FutureBuilt kommer inn som 
en konkret og praktisk løsning, sier 
Fredriksen. oslo kommune er en stor 
byggherre, og har dermed god nytte 
av samarbeidet med FutureBuilt. 

- jeg er opptatt av at kommunen 
skal gå inn i samarbeidet med Future-
Built med to roller. Vi skal lære, men 
samtidig også nominere egne forbilde-
prosjekter – så vi får noen forbildepro-
sjekter i vår portefølje også – som for 
eksempel Bjørnsletta og Veitvet skole, 
sier Fredriksen. Drammen kommune 
har tre ferdige forbildeprosjekter, og 
kommunen var først ut til å gå inn i 

samarbeidet med FutureBuilt. Det 
synes ordfører opdal Hansen er moro.

- Vi åpnet Norges første barnehage 
i tre som passivhus på Fjell, pluss Nor-
ges første kontorbygg i passivhusstan-
dard. og Marienlyst skole var Norges 
aller første passivhusskole. Det er jo 
litt gøy å ligge i forkant, og å slå noen 
andre, smiler ordføreren.

innovativ galskap
Det er strenge krav for å få tittelen 
”forbildeprosjekt” hos FutureBuilt.  
Fredriksen legger ikke skjul på at 
mange i byggbransjen synes det kan 
være utfordrende å følge så strenge 
miljøkrav, fordi de rett og slett ikke har 
nok kunnskap om hva en slik bygge-
prosess innebærer.

- jeg tror det kommer av at bygg-
bransjen har hatt veldig lite innovasjon 
de siste 40 årene. og da tror jeg på et 
slikt samarbeid som med FutureBuilt, 
for det er ingen som kan sitte med all 
kunnskapen alene. ordføreren er enig.

- Det å være med i dette Future-
Built-programmet har jo gjort noe 
med oss. Det som før var litt sånn 
”innovativ galskap”, har nå blitt en mer 
naturlig måte å tenke på. Det er en 
veldig bra læreprosess for Drammen 
kommune, understreker han.

- Vi har jo også jobbet en del 
med omdømmet de siste årene her 
i Drammen, så vi følte at dette var 
riktig både ut ifra det miljømessige og 
også i forhold til de verdiene som vi 
la vekt på. til slutt fikk vi jo med oss 
oslo kommune også – selv om det 
tok litt tid, smiler ordføreren. Begge 
kommunene har jobbet med klimaef-

fektiv byutvikling i mange år.  Men et 
viktig skritt videre for dem begge, er 
samarbeidsprosjektet med FutureBuilt 
om byområdene Furuset i oslo og 
strømsø i Drammen.

Furuset og strømsø vekkes til liv 
Furuset og strømsø er to bydeler som 
skal bli til gjennom arkitektkonkurran-
ser, hvor klimanøytralitet for bydelene 
er den langsiktige målsettingen. 

- Det var helt naturlig for oss at 
dette skulle være et FutureBuilt-pro-
sjekt. Det å planlegge en så stor del av 
byen såpass sentrumsnært, gjorde det 
naturlig å tenke bærekraftig byutvik-
ling, sier opdal Hansen. ordføreren har 
selv lært en hel del gjennom strømsø-
konkurransen. kommunen har nemlig 
alltid hatt en plan om å bygge parke-

ringsplass på jernbanestasjonen. Men 
da han overhørte juryen som arbeidet 
med arkitektforslagene til strømsø-
prosjektet, fikk han en aha-opplevelse. 

- et parkeringshus må jo ikke ligge 
der! Dere må ikke trekke trafikken inn 
i sentrum, sa de. og det har de jo helt 
rett i, sier opdal Hansen.

- sovende drabantbyer, som Furu-
set, må vekkes til liv. Å fortette er en 
lur måte å tenke miljøvennlig byutvik-
ling på, mener Fredriksen, som synes 
det blir interessant å se hva Drammen 
får ut av sitt prosjekt på strømsø. 

Futurebuilt - fremtidens stan-
dard?
Ifølge statistisk sentralbyrå, vil Dram-
men få en befolkningsvekst fra 64 
til 84 tusen de neste 20 årene. oslo 
vil forvente en økning på 190 tusen. 
Dette er en stor politisk utfordring som 
krever flere boliger og flere arbeids-
plasser.

- jeg tror vi må håndtere denne 
utfordringen på en annen måte 
enn det som har blitt gjort før. Vår 

Ordfører Tore Opdal Hansen 
og byråd Bård Folke 
Fredriksen samarbeider om 
FutureBuilt.
Foto: FutureBuilt

BÅrD FoLke FreDrIkseN

Byråd for byutvikling
oslo kommune

tore opDAL HANseN

ordfører
Drammen kommune

Oslo og Drammen samarbeider 
med FutureBuilt om et felles mål. 
Litt sunn konkurranse er det likevel 
mellom kommunene.

”det bLir vANsKeLig å gjeN-
NoMFøre oM MAN iKKe hAr 
KUNNsKAPeN. det er her 
FUtUrebUiLt KoMMer iNN 
soM eN KoNKret og PrAK-
tisK LøsNiNg.”

”det å PLANLegge eN så 
stor deL Av byeN såPAss 
seNtrUMsNært, gjorde det 
NAtUrLig å teNKe bære-
KrAFtig byUtviKLiNg.”

”ForbiLdeProsjeKteNe 
bør bLi FreMtideNs stAN-
dArder.”

”det soM Før vAr Litt såNN 
innovativ galskap, hAr Nå 
bLitt eN Mer NAtUrLig Måte 
å teNKe På.”

tenkemåte må bli mer klimaeffektiv. Vi 
må få en utbygging som gjør at alt som 
bygges har en høy miljøstandard, som 
for eksempel passivhus, og ikke bare er 
enkeltstående forbildeprosjekter som 
de er i dag. Forbildeprosjektene bør bli 
fremtidens standarder, slår ordføreren 
fast.

- Den kunnskapen vi vinner gjennom 
et samarbeid med FutureBuilt er et vik-
tig bidrag til at hele oslo kommune skal 
kunne tenke klimavennlig også etter at 
FutureBuilt-programmet tar slutt i 2020. 
Det kommer et 2021 også, påminner 
Fredriksen.

Inntil den tid fortsetter de to kom-
munene å konkurrere om å bygge mest 
mulig miljøvennlig. Å ha litt konkurranse 
rundt et slikt tema, er jo bare sunt, slår 
byråd Fredriksen og ordfører opdal 
Hansen fast.
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eesFutureBuilt er en pådriver for utvikling av bygg  
og byområder med energi og miljø i fokus. Enova 

anser FutureBuilt for å være en viktig samarbeidspartner 
i vårt arbeid.

NiLs KristiAN NAKstAd
AdM. direKtør eNovA
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osLo

FUTUREBUILT  I OSLO

FERDIGE PROSJEKT
1. Tallhall meteorologisk institutt
2. Bellonahuset

HAR AVTALE
3. Bjørnsletta skole
4. Deichmanske bibliotek
5. Munch museet
6. Gran skole
7. Veitvet skole
8. OSU- bygget,B13f
9. Fredrik Selmersvei 4
10. Østensjøveien 27

OMRÅDEPROSJEKT
11. Furuset 

I AVTALEPROSESS
12. Nasjonalmuseet
13. Holtet stasjonsområde

MULIGE PROSJEKT
14. Hollernderkvartalet
      Folkehelsa
15. DNB-nor byggene 
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FErDiGE PrOsjEkTEr
1. Tallhall Meteorologisk institutt
2.  Bellonahuset

PrOsjEkTEr uNDEr uTVikLiNG
3.  Bjørnsletta skole
4.  Deichmanske bibliotek
5.  Gran skole
6.  Veitvet skole
7.  Osu-bygget B13f
8.  Fredrik selmers vei 4
9.  østensjøveien 27
10. stasjonsfjellet skole

OMråDEPrOsjEkT
11.  Furuset

kOMMENDE PrOsjEkTEr
12. Nye Nasjonalmuseet
13.  Holtet stasjonsområde



ØSTMARKA

LILLOMARKA

TRYGVE LIES PLASS

01 Furuset som forbildeprosjekt
oslo er i vekst og har et stort behov for arealer 
både for boliger og arbeidsplasser. Det planleg-
ges derfor å tilrettelegge for 1000-2000 boliger 
og 1400-2800 arbeidsplasser på Furuset. Furuset 
sentrumsområde inngår derfor i ”helhetlig område-
løft” i bydel Alna og er valgt som forbildeprosjekt i 
FutureBuilt. klimavennlig byutvikling er et premiss 
for den pågående områdereguleringen av Furuset 
sentrum. Bydel Alna og plan- og bygningsetaten 
samarbeider om flere ulike medvirkningsprosesser 
som ledd i utviklingen av Furuset. 

idékonkurranse ”Fra senter til sentrum”
For å få frem et bredt spekter av gode konsep-
ter og idéer for en framtidsrettet byutvikling på 
Furuset ble det arrangert en nordisk idékonkur-
ranse høsten 2010. Innbyder var oslo kommune i 
samarbeid med FutureBuilt, Husbanken og oBos. 
14 utkast ble vurdert under juryeringen, og i slut-
ten av mars 2011 ble det kåret to vinnere og tre 
innkjøp. Vinneren ble forslaget ”Furuset – en by i 
emning” forfattet av det tverrfaglige teamet a–lab 
as, CoWI as og Architectopia.

Forslaget la vekt på: 
• arealeffektiv byutvikling med økt tetthet og 
tydelige gateløp og bevegelsesmønster
• styrket blågrønn struktur som binder sammen 
de bebygde områdene med omkring-liggende 
natur og grøntareal
• tilrettelegging for en høy andel gående,  
syklende og kollektivreisende
• at både nye og eksisterende bygninger skal 
designes/redesignes med tanke på reduksjon  
av energibruk 

Planprosess etter idékonkurransen
Idéene fra konkurransen er innarbeidet; ”planpro-
gram for klimaeffektiv byutvikling på Furuset”, 
fastsatt august 2011. 

Utstilling av konkurranseutkastene på Furuset, 
omvisninger og folkemøter er med på å skape 
debatt med beboere, etater og næringsaktører. 
Høsten 2011 fikk vinnerne i oppdrag å konkreti-
sere konkurranseforslaget og utarbeide innspill til 
lokale arbeidsgrupper. Dette munnet ut i en felles 
workshop for alle involverte i planprosessen og 
et folkemøte med stort oppmøte og engasjerte 
diskusjoner. 

byggeprosjekter i Futurebuilt
Det er ønskelig at flest mulig av framtidige nybygg 
og større rehabiliteringsprosjekter på Furuset kan 
inngå som forbilder i FutureBuilt. Nye Gran skole 
vil stå ferdig i 2015 og er planlagt som et ops-
prosjekt. Utdanningsetaten inviterte høsten 2011 
til konkurranse hvor FutureBuilt-kriterier ligger 
til grunn. etter prekvalifiseringen er det nå valgt 
fire team som skal utarbeide forslag innen våren 
2012. Nordre Gran borettslag skal rehabiliteres, 
og det arbeides med å få til relativt ambisiøse 
energimål for dette prosjektet. sykehjemsetaten 
og omsorgsbygg arbeider med utvikling av et nytt 
sykehjem på Furuset, og dette kan også bli aktuelt 
som FutureBuilt-prosjekt. I tillegg er det satt i gang 
diskusjoner om enkeltprosjekter som nytt biblio-
teks- og kulturbygg, utvikling av Furuset senter, 
et infrastrukturprosjekt for bekkeåpning og den 
blågrønne aksen, og modellutvikling for boligutvik-
ling og bruk av kommunale tomter. 

FUrUset / osLo

ForbiLde- 
ProsjeKter

Illustrasjoner fra vinnerforslaget ”Furuset – en by i emning”.
Illustrasjon: a-lab, COWI og Architectopia

Medvirkningsprosesser på Furuset. Foto: Plan- og bygningsetaten.
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beLLoNAhUset / osLo

Bellonahuset er det nye hovedkon-
toret til miljøstiftelsen Bellona. Byg-
ningen er lokalisert på det transfor-
merte industriområdet Vulkan i oslo 
sentrum hvor utbyggerne har høye 
miljøambisjoner. Bellona og utbyg-
ger Aspelin ramm delte visjonen om 
å bygge et så energieffektivt bygg 
som mulig innenfor kommersielle 
rammer og landet på energiklasse A. 
Bygningen har integrerte solfan-
gere og er koblet til Vulkans lokale 
energisentral.

vIkTIGsTE kLIMATILTAk
• energiklasse A 
• tilknytning til lokal energisentral
• sørfasade med solfangere og bygnings-
integrert solavskjerming
• behovsstyring  av lys og ventilasjon

EnERGIBEHOv 
Netto: 83 / 138 kWh/m2 år (kontor / for-
retning) (Ns 3031)
Levert: 68 / 104 kWh/m2 år (kontor / for-
retning) (Ns 3031)

PROsjEkTOPPLysnInGER
Utbygger: Aspelin ramm eiendom As
Arkitekt: Lpo arkitekter as
Hovedentreprenør: Veidekke entreprenør
Ferdigstilt: 2010

ForbiLde- 
ProsjeKter

ForbiLde- 
ProsjeKter

02 Meteorologisk Institutt er Norges 
viktigste leverandør av klimadata. 
som et svar på dette ønsket de å 
realisere et klimaeffektivt bygg. 
tallhall er det første næringsbyg-
get i Norge med passivhusstandard 
og det første bygget oppført med 
lavkarbonbetong. Bygget inne-
holder datahall i sokkeletasjen og 
kantine og møterom i andre etasje. 
Andre etasje er oppført i passivhus-
standard, har utstrakt bruk av tre 
innvendig og resirkulert aluminium 
i fasaden. Varmen fra datahallen 
gjenvinnes og utnyttes som varme-
tilskudd i resten av bygget. 

vIkTIGsTE kLIMATILTAk
• lavkarbonsement 
• trekonstruksjon og innvendig trekledning 
av kortreist virke
• resirkulert aluminium
• miljøvennlig datakjølesystem med  
rackkjøling

EnERGIBEHOv 
Netto: 90 kWh/m2 år (pH)
Levert: 74 kWh/m2 år (pH) 

PROsjEkTOPPLysnInGER
Utbygger: Meteorologisk Institutt
Arkitekt: pir II arkitektkontor As
Hovedentreprenør: eide entreprenør As, 
Årnes
Ferdigstilt: 2011

tALLhALL / osLo
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ForbiLde- 
ProsjeKter

en av de overordnede idéene er 
å realisere et bygg designet med 
en helhetlig tankegang og høy 
miljøprofil, samtidig som man holder 
totalomkostningene for leietakerne 
på samme nivå som i andre bygg. 

prosjektet fokuserer på å skape 
best mulig inneklima og et rasjonelt, 
fleksibelt og moderne kontorbygg 
med minst mulig miljømessig 
belastning. Målgruppen er neste 
generasjons leietakere som ønsker å 
arbeide i moderne og bærekraftige 
omgivelser. 

vIkTIGsTE kLIMATILTAk
• kompakt bygningskropp
• passivhus
• borehullsvarmepumpe
• materialbruk/transport

EnERGIBEHOv 
Netto: 91 / 71 kWh/m2 år (Ns 3031 / pH)
Levert: 76 / 54 kWh/m2 år (Ns 3031 / 
pH)

PROsjEkTOPPLysnInGER
Utbygger: NCC property Development
Arkitekt: Henning Larsen Architects
Hovedentreprenør: NCC Construction
planlagt ferdigstilt: 2013

østeNsjøveieN 27 / osLo

04
grAN og veitvet sKoLer / osLo
 
Utdanningsetaten har inngått avtale 
om å utvikle Gran og Veitvet skoler 
som FutureBuilt-forbildeprosjekter.

prosessen for realisering av sko-
lene er godt i gang. Fire team er 
prekvalifisert og konkurrerer nå om 
oppdraget gjennom en ops-kon-
kurranse (offentlig-privat samar-
beid). Vinneren av konkurransen får 
kontrakt på å prosjektere, bygge og 
drifte skolene de første 20 årene.

Gran blir en skole med elever fra 
8–10 trinn, og vil være det første 
forbildeprosjektet innenfor Future-
Builtområdet på Furuset. område-
satsningen på Furuset er omtalt i 
eget oppslag. 

Veitvet skole er en del av det plan-
lagte ”perlekjedet”, en kultur- og 
miljøgate langs Veitvetveien, og vil 
ha en kapasitet på nær 850 elever 
fra 1–10. klasse.

LæRInGsUTByTTE
• elevene får et naturlig forhold til gode 
miljøløsninger
• skolen kan brukes aktivt i elevenes 
læring om klima og miljø
• FutureBuilt viser at visjon kan være 
virkelighet

PROsjEkTOPPLysnInGER
Utbygger: oslo kommune v/Utdannings-
etaten
prekvalifisering: høst 2011
konkurranse: vinter/vår 2012 
planlagt byggestart: vår 2013
planlagt ferdigstillelse: 
skolestart 2015

ForbiLde- 
ProsjeKter

ForbiLde- 
ProsjeKter

05

06

Ill
us

tr
as

jo
ne

r:
 H

en
ni

ng
 L

ar
se

n 
A

rc
hi

te
ct

s

F
ot

o:
 F

ut
ur

eB
ui

lt
/E

sp
en

 G
ee

s

80

40

kg
 C

o
2 

 e
kv

./
m

2 
år

r
ef

er
an

se
pr

os
je

kt

p
ro

sj
ek

te
rt

KLiMAgAssUtsLiPP

Materialbruk

stasjonær energi



20   FUtUreBUILt årsrAPPort 2012 21   FUtUreBUILt årsrAPPort 2012

bjørNsLettA sKoLe / osLo

Bjørnsletta barne- og ungdoms-
skole får nye fasiliteter med plass 
til ca. 790 elever fordelt på 1–10. 
trinn. prosjektet omfatter både 
skolebygg og et idrettsanlegg og 
blir det første skoleanlegget med 
passivhusstandard i oslo. Anleg-
get får utvidet sykkelparkering og 
prosjekteres med lavkarbonbetong.

vIkTIGsTE kLIMATILTAk
• passivhus
• lavkarbonbetong
• resirkulert stål
• utvidet sykkelparkering

EnERGIBEHOv 
Netto: 53 / 97 kWh/m2 år (skole  
/ idrettsbygg) (pH)
Levert: 42 / 69 kWh/m2 år (skole  
/ idrettsbygg) (pH)

PROsjEkTOPPLysnInGER
Utbygger: Undervisningsbygg oslo kF
Arkitekt: L2 arkitekter As
planlagt ferdigstilt: 2014

ForbiLde- 
ProsjeKter

07
deichMANsKe bibLioteK / osLo

Det nye hovedbiblioteket i oslo er 
en videreutvikling av vinnerprosjek-
tet ”Diagonale” forfattet av Lund 
Hagem arkitekter og Atelier oslo. 
plan- og designkonkurransen for 
nytt hovedbibliotek ble utlyst og 
gjennomført i 2008.

vIkTIGsTE kLIMATILTAk
• kompakt bygg med “translusente” 
fasader 
• mål om passivhus
• miljøvennlige materialer
• ingen parkering

EnERGIBEHOv 
Netto: 89 kWh/m2 år (Ns 3031)
Levert: 88 kWh/m2 år (Ns 3031)

PROsjEkTOPPLysnInGER
Utbygger: oslo kommune v/kulturbyg-
gene i Bjørvika
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter As / 
Atelier oslo As
planlagt ferdigstilt: 2017

ForbiLde- 
ProsjeKter
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FredriK seLMers vei 4 / osLo

Fredrik selmers vei 4 omfatter 
fem kontorblokker fra 1982, som 
blir Norges første rehabiliterte 
kontorbygning med passivhusnivå 
og energiklasse A. eksisterende fa-
sader demonteres og erstattes med 
ny høyisolert, prefabrikert og mo-
dulbasert vegg. kledning vil være 
aluminiumsplater med høy andel av 
resirkulert råmateriale. Det bygges 
ca. 4000 m2 nye arealer som binder 
sammen de eksisterende kontor-
blokkene. Bygningene skal blant 
annet huse skattedirektoratet.

vIkTIGsTE kLIMATILTAk
• gjenbruk av eksisterende bærekonstruk-
sjoner 
• passivhus  og klasse A-bygg
• behovsstyring av lys og ventilasjon
• bruk av lavkarbonbetong og resirkulerte 
produkter

EnERGIBEHOv
Netto: 70,7 kWh/m2 år (pH)
Levert: 68,7 kWh/m2 år (pH) 

PROsjEkTOPPLysnInGER
Utbygger: entra eiendom As
Arkitekt: Lpo arkitekter As
Hovedentreprenør: 
Ferdigstillelse: 2013

ForbiLde- 
ProsjeKter

09 stAsjoNsFjeLLet sKoLe / osLo

stasjonsfjellet er en eksisterende 
skole som skal rehabiliteres til pas-
sivhusnivå. klimaskjermen vil bli 
oppgradert i sin helhet og den elek-
triske oppvarmingen skal erstattes 
med vannbåren oppvarming basert 
på varmepumpesystem med energi-
brønner til fjell. Det vil bli lagt vekt 
på å bedre tilbudet for syklister, og 
valg av miljø- og klimavennlig kled-
ning og isolasjonsmaterialer.

vIkTIGsTE kLIMATILTAk
• passivhus 
• energibrønner og varmepumpe
• miljøvennlig materialbruk, blant annet 
ubehandlet trekledning

EnERGIBEHOv 
Netto: 74,2 kWh/m2 år (pH)
Levert: 55,6 kWh/m2 år (pH) 

PROsjEkTOPPLysnInGER
Utbygger: Undervisningsbygg oslo kF
Arkitekt: Heggelund & koxvold As
Ferdigstillelse: 2013

ForbiLde- 
ProsjeKter
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11 Drammen jernbanestasjon på 
strømsø er regionens viktigste 
kollektivknutepunkt og den 
fjerde mest trafikkerte i landet. 
strømsø-området i tilknytning til 
jernbanestasjonen er av kommu-
nen utpekt som et viktig byut-
viklingsområde. Det skal bygges 
både tettere og høyere og 
tilrettelegges for både næring og 
boliger. kommunen vurderer det 
som mulig å bortimot fordoble 
antall kvadratmeter på strømsø. 
Det er relativt stor utskiftning i 
befolkningen i strømsø sentrum, 
og den er kulturelt sett svært 
sammensatt. området har en 
rekke små og få store grunnei-
ere, og de næringsdrivende er 
lite organisert. Visjonen er å 
utvikle strømsø sentrum som et 
regionalt tyngdepunkt og et for-
bilde på klimavennlig byutvikling. 
Bydelen skal framstå som mang-
foldig og levende og et godt sted 
å arbeide, leve og bo. 

”en by å leve i”
I 2009-2010 ble det arran-
gert en åpen idékonkurranse 
om utviklingen av strømsø. 
Hensikten med konkurransen 
var å belyse hvordan man kan 
tilrettelegge for en energieffektiv 
og klimanøytral byutvikling med 
respekt for den historiske byen. 
kommunen ønsket at konkur-
ransedeltagerne skulle beskrive 
områdets utviklingsmuligheter, 
strategier for endring og bidra til 
å få frem nye rammebetingelser 
for utvikling av området.

Det kom inn 40 forslag. Nor-
consult og Alliance arkitekter 
vant med forslaget ”Look to 
strømsø”.  Forslaget fokuserte 
på å lage en byplanstrategi som 
rammeverk for en langsiktig 
utvikling. Forslaget viser: 
•  høy tetthet innenfor eksiste-

rende kvartalsstruktur
•  funksjonsblanding med styr-

ket handelstilbud og økning 
av antall boliger og arbeids-
plasser for å gjøre det enkelt 
å leve uten bil. 

•  flere tverrgater omgjøres til 
grønne rekreasjonsområder. 

•  fem ulike plasser foreslås som 
generatorer for byutvikling. 

•  energieffektivisering gjennom 
at eksisterende bebyggelse 
tettes, isoleres og fornyes 
med passivhuskomponenter 
(”anorakk”), mens nye hus 
bygges inntil eksisterende for 
ytterligere isolering (”ping-
vin”). 

•  kontakten med elva styrkes 
ved en ny forbindelse over 
jernbanen, og elva brukes ak-
tivt som rekreasjonsområde.

politikerne konkluderte med 
at idékonkurransen ga et godt 
grunnlag for å videreutvikle 
bydelen.

etter konkurransen
konkurransevinnerne ble et-
terpå engasjert til å lage fortet-
tingsanalyser for delområdene 
med stort fortettingspoten-
sial. Analysene ble diskutert på 
grunneiermøter. I forbindelse 
med FutureBuilt2011 ble det 
arrangert en utstilling og åpne 
møter på strømsø torg som viste 
status i arbeidet og inviterte til 
diskusjon. Det ble også utviklet 
en 3d modell i samarbeid med 
Miljøverndepartementet, med 
sikte på å vise hvordan en slik 
modell kan brukes til planlegging, 
medvirkning og ulike kommuni-
kasjonsformål. 

enkelte grunneiere engasjerte 
konkurransevinnerne i arbeidet 
med å utvikle sine prosjekter – 
noe som sikret at ideene videre-
føres i enkeltprosjekter.

Det arbeides systematisk med å 
utvikle de foreslåtte generator-
prosjektene, og det er arrangert 
workshops innen klimatilpassing 
og energiforsyning. en tre-timers 
byteaterforestilling i regi av Bra-
geteatret i Drammen og pors-
grunn Friteater preget området 
en hel uke høsten 2011.

For å få i gang byggeprosjekt i 
området uten å måtte revidere 
hele sentrumsplanen utarbeides 
det studier av volumer, høyder, 
gater, plasser, parkering etc.
for områder med stort fortet-
tingspotensial. Disse behandles 
politisk og brukes som grunnlag 
for detaljreguleringsplaner for 
hvert enkelt prosjekt som avviker 
fra gjeldende plan.

Det arbeides med en rekke 
tiltak for å redusere transport 
i området. Hovedgaten sør for 
området skal rehabiliteres og 
dette vil avlaste området for 
unødvendig biltrafikk. Det skal 
utvikles en parkeringsstrategi 
for området hvor nye felles par-
keringsanlegg langs hovedgaten 
samt boligsoneparkering vil bli 
bærende prinsipper. sammen 
med trafikkregulering skal disse 
tiltakene kunne redusere biltra-
fikken vesentlig slik at mange 
tverrgater kan bli grøntområder, 
og gående og syklende kan få en 
helt annen prioritering i  
bygatene. en gate bygges nå 
om, og gateparkering fjernes for 
å lette fremkommeligheten for 
busser. 

Nye forbildeprosjekter er en 
viktig del av strategien for å 
få redusert energibruken til 
bygningene i området. Det 
arbeides også med å få etablert 
en forsøksordning for å utvikle 
en målrettet veiledningstjeneste 
for rehabilitering og energiø-
konomisering av eksisterende 
bebyggelse.

Fjernvarmesystemet vurderes 
videreutviklet slik at det kan 
spille sammen med fremtidens 
energiproduserende hus, og det 
planlegges energiøkonomise-
ringsforsøk med utgangspunkt i 
intelligente strømmålere.

strøMsø / drAMMeN

ForbiLde- 
ProsjeKter
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MArieNLyst sKoLe / drAMMeN

Marienlyst skole er Norge første 
skole med passivhusstandard. Den 
er meget kompakt og har høy areal-
effektivitet. Alle skolens funksjoner 
er samlet i ett enkelt bygg på 50 x 
40 meter over tre etasjer. skolen 
har kapasitet på ca. 500 elever.

skolen er koblet mot eget 
lavtemperatur-nærvarmenett for 
utveksling av varme/kjøling mellom 
idrettsbane og øvrige anlegg innen-
for Marienlyst Idrettspark. 

vIkTIGsTE kLIMATILTAk

• passivhus

• svært godt isolert bygningskropp med 

stor tetthet, samt behovsstyrt ventilasjon, 

varme og lysanlegg

• kobling mot lokalt nett for varme/kjøling

• redusert parkeringsdekning og omfat-

tende sykkelparkering

EnERGIBEHOv

Netto: 61 kWh/m2 år (pH)

Levert: 65 kWh/m2 år (pH)

 

PROsjEkTOPPLysnInGER

Utbygger: Drammen eiendom kF

Arkitekt: DIV. A arkitekter As

Hovedentreprenør: oBAs Øst entrepre-

nør As 

Ferdigstilt: 2010

ForbiLde- 
ProsjeKter

12
FjeLL bArNehAge / drAMMeN

Utformingen av Fjell barnehage i 
Drammen er basert på ønsket om 
å utvikle en bærekraftig og robust 
bygning tilrettelagt for barn.  Byg-
get er inndelt i fire avdelinger som 
til sammen har en kapasitet på 80 
barn. 

Bygningen er oppført i massivtre, 
oppfyller energikravene til pas-
sivhusstandard og er utstyrt med 
varmepumpe og energibrønner for 
jordvarme. 

vIkTIGsTE kLIMATILTAk

• passivhus 

• energibrønner og varmepumpe

• miljøvennlig materialbruk, blant annet 

massivtre

EnERGIBEHOv 

Netto: 66 kWh/m2 år (pH)

Levert: 51 kWh/m2 år (pH) 

PROsjEkTOPPLysnInGER

Utbygger: Drammen eiendom kF

Arkitekt: Code Arkitekter

Hovedentreprenør: Holtefjell entreprenør

Ferdigstilt: 2010

ForbiLde- 
ProsjeKter
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ForbiLde- 
ProsjeKter

papirbredden 2 er andre byggetrinn 
i papirbredden kunnskapspark, den 
sentrale møteplassen for Drammen 
som kunnskapsregion. Bygningene 
inneholder kontorer og undervis-
ningsarealer med et samlet areal på 
ca. 23.000 m2. 

papirbredden får passivhusstan-
dard og energiklasse A, klimaeffek-
tive byggematerialer og meget god 
tilrettelegging for sykkelparkering. 
entra eiendom har en ambisiøs 
miljøstrategi og bygningen er en 
konkret oppfølging av denne.

vIkTIGsTE kLIMATILTAk

• passivhus

• miljøriktige materialer (innhenting av 

miljødok.) 

• optimalisering av materialmengder

• mobilitetsplan

EnERGIBEHOv 

Netto: 92 / 74 kWh/m2 år (Ns 3031 / pH)

Levert: 74 / 62 kWh/m2 år (Ns 3031 / 

pH)

PROsjEkTOPPLysnInGER

Utbygger: papirbredden eiendom As

Arkitekt: Lpo Arkitekter As

Hovedentreprenør: strøm Gundersen As

planlagt ferdigstilt: 2012

PAPirbreddeN 2 / drAMMeN

14
ForbiLde- 

ProsjeKter

15 NsB kompetansesenter er Norges 
første A-klassifiserte næringsbygg. 
Bygget inneholder undervisnings– 
og kontorlokaler. Å tilfredsstille 
passivhusstandard var ikke et opp-
rinnelig mål, men energiambisjonen 
ble oppjustert under prosjekterin-
gen, og ble oppnådd ved mer isola-
sjon, gode kuldebroløsninger, gode 
vinduer og høye krav til tetthet. en 
varmepumpe ivaretar både varme- 
og kjølebehov.

vIkTIGsTE kLIMATILTAk
• tett bygg og god isolasjon
• varmepumpe for oppvarming og kjølt luft
• varmegjenvinner, 84% temperaturvirk-
ningsgrad
• tekniske anlegg styrt av tilstedeværelse 
og behov

EnERGIBEHOv
Netto: 92 kWh/m2 år (Ns 3031)
Levert: 81 kWh/m2 år (Ns 3031)

PROsjEkTOPPLysnInGER
Utbygger: rom eiendom As
Arkitekt: alt. arkitektur as
Hovedentreprenør: okk entreprenør As
Brukstillatelse: 2010

Nsb KoMPetANseseNter / drAMMeN
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ForbiLde- 
ProsjeKter

NordAhL brUNs gAte 2 / drAMMeN

Målet for prosjektet er å få frem 
et arkitektonisk godt rehabili-
teringsprosjekt som bidrar til å 
øke boligområdets kvaliteter, har 
ekstremt lavt energibehov, er delvis 
selvforsynt med energi, benytter 
miljø- og klimavennlige materialer, 
har lavt transportbehov og univer-
sell utforming. 

prosjektet utvikles gjennom en 
begrenset arkitekturkonkur-
ranse utlyst av Norgeseiendom og 
skanska Norge, i samarbeid med 
FutureBuilt, enova, Husbanken og 
ZeB (forskningsprogrammet Zero 
emission Building). 

Illustrasjonene viser konkurranse-
forslagene fra de fire prekvalifiserte 
teamene.

vIkTIGsTE kLIMATILTAk
• gjenbruk av eksisterende hovedkonstruk-
sjoner
• ambisjon om nær-null-energiløsninger
• klimaeffektiv materialbruk 
• transportreduserende tiltak

PROsjEkTOPPLysnInGER
Utbygger: Norgeseiendom
Arkitekt: Avklares i pågående konkurranse
Hovedentreprenør: skanska Norge 
planlagt ferdigstillelse: 2013
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”FutureBuilt gir våre medlemmer en ramme og et 
utstillingsvindu for å vise at vi mener alvor med 

vårt engasjement.  FutureBuilt-programmet gjør at vi kan 
ligge i forkant i utviklingen av bærekraftige bygg.

eriK A. hAMMer 
dAgLig Leder, grøNN byggALLiANse
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Transnova støtter FutureBuilt fordi klimavennlige 
bygninger, bymiljø og transport henger tett  

sammen. Det er viktig å finne gode helhetsløsninger hvor 
både arealbruk, bygninger og transportløsninger sammen  
legger til rette for energieffektive løsninger med mindre 
utslipp av klimagasser. Deltagelse i FutureBuilt gir også en 
mulighet til å bygge nettverk mellom ulike fagmiljøer, noe 
som er avgjørende i arbeidet med å finne gode løsninger.

evA soLvi
direKtør trANsNovA
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FoU
Flere av forbildeprosjektene i Future-
Built inngår som case i ulike fors-
kningsprosjekter, og forskningsmiljøene 
fungerer samtidig som ressurser for for-
bildeprosjektene. en vinn-vinn situasjon! 
De forsknings- og utviklingsmiljøer som 
er koblet opp mot FutureBuilt med FoU-
aktiviteter er sINteF-Byggforsk, Zero 
emission Building (ZeB), Høgskolen i 
oslo, Multiconsult, treteknisk Institutt 
og Asplan Viak kan energi.

Fokus på kvalitet
FutureBuilts kvalitetskriterier stiller 
høye krav til forbildeprosjektene med 
hensyn til reduserte klimagassutslipp 
og økt fokus på arkitektur og bymiljø. 
FutureBuilt har utviklet et system for 
kvalitetsoppfølging for å sikre at kriteri-
ene ivaretas gjennom hele byggeproses-
sen fra programmering til ferdig bygg.  
Alle forbildeprosjekter må utarbeide 
kvalitetsprogram og -oppfølgingsplaner 
i henhold til FutureBuilts ”Mal for kva-
litetsprogram og -oppfølgingsplaner”. 
kvalitetsprogrammet angir de overord-
nede målene for prosjektet. kvalitets-
oppfølgingsplanen er et arbeidsdoku-
ment som følger prosjektet i ulike faser 
og angir strategier, tiltak og ansvar. 
kvalitetsoppfølgingsplanen fungerer 
også som et dokumentasjonsverktøy.

Klimagassregnskap
kvalitetskriteriene til FutureBuilt krever 
at forbildeprosjektene skal oppnå 50 
prosent redusert klimagassutslipp i 
forhold til dagens praksis, og at dette 
dokumenteres gjennom et klimagass-
regnskap for hvert prosjekt. Det er 
derfor nødvendig med et velfungerende 
verktøy for klimagassberegninger. etter 
at statsbygg introduserte klimagass-
regnskap.no har FutureBuilt fungert 
som en motor for introduksjon og 
synliggjøring av verktøyet i byggenæ-
ringen, og vi samarbeider nå nært med 
statsbygg om videre utvikling. 

Futurebuilt + breeAM = sant
Miljøklassifiseringssystemet BreeAM 
Nor er etablert som en viktig drivkraft 
for miljøeffektive løsninger i byg-
genæringen. FutureBuilt har deltatt i 
utviklingen av BreeAM Nor og blant 
annet arbeidet for økt fokus på klima-
gassutslipp. FutureBuilt samarbeider nå 
med Norwegian Green Building Council 
(NGBC) om å lage en ny ”inngang” til 
FutureBuilt gjennom BreeAM Nor. 
Utbyggere tilbys dermed to alternative 
måter å dokumentere at de tilfredsstil-
ler FutureBuilts kvalitetskriterier. Dette 
kan enten gjøres ved å dokumentere 
50 prosent reduserte klimagassutslipp 
gjennom et klimagassregnskap, eller 
ved å benytte BreeAM Nor. Dersom 

BreeAM Nor benyttes må prosjektene 
oppnå minimum karakteren ”excellent” 
og i tillegg tilfredsstille et sett med 
minimumsytelser innenfor BreeAM 
Nor på temaene transport, energi og 
materialbruk.
 
smartnett
smartnett for strøm og varme vil i 
framtiden være viktige redskaper for 
redusert energiforbruk og klimagass-
utslipp fra bygninger og byområder. 
smarte nett gjør det blant annet mulig 
å flytte overskuddsenergi mellom ulike 
bygninger og anlegg, produsere energi 
lokalt og levere og selge denne inn på 
nettet, og ikke minst styre effektuttak. 
FutureBuilt arbeider for å få etablert 
byutviklingsområdene Furuset i oslo 
og strømsø i Drammen som forbilde-
prosjekter på smartnett innenfor kraft 
og varme. på strømsø har energisel-
skapet Buskerud (eB) allerede startet 
etableringen av nødvendig infrastruktur 
gjennom installering av såkalte smarte 
målere (AMs) hos alle brukerne i om-

rådet. FutureBuilt arrangerte i 2011 en 
ekspertworkshop på tema smartnett for 
termisk energi med strømsø som case. 
resultatene herfra ble presentert på 
FutureBuilt2011-konferansen i Dram-
men. Det arbeides nå med energistra-
tegier og planer for begge byområder 
hvor bruk av smartnett-konseptet er et 
sentralt premiss.

grønn Mobilitet - bra for miljøet, 
helsa og lommeboka!
Alt for mange kjører bil til jobben, selv 
der avstanden er så kort at man like 
gjerne kunne syklet eller gått. Hva skal 
til for å endre på dette? Nye reisevaner 
krever strukturelle endringer i form av 
bedre rammevilkår og konkurransefor-
trinn for myke trafikkantgrupper og 
kollektivtransport. Det kreves også tek-
nologi- og produktutvikling for å få fram 
flere klimaeffektive transportmidler. 
Det viktigste er kanskje likevel å ta fatt 
i dette lokalt, ved å utforme våre byer 
og bygninger og organisere arbeidsplas-
ser og boliger på en måte som gjør det 
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Forbildeprosjektene i FutureBuilt  
skal vise at det er mulig å realisere 
klimanøytral arkitektur og byutvikling. 
Dette krever kompetanseutvikling  
og innovasjon. 

Workshop om smartnett for 
termisk energi.
Foto: FutureBuilt

Forskningsminister Tora 
Aasland Haug foretar 
åpningen av Tallhall.
Foto: FutureBuilt

Kirsti giMNes Are

Miljørådgiver i rambøll

Miljørådgiveren i rambøll synes det 
er både spennende og utfordrende å 
være miljørådgiver for FutureBuilt.

- spennende fordi man får være 
med i prosjekter hvor man satser på 
miljø, klima og nye løsninger – ut-
fordrende fordi man gjør noe som 

ingen andre har gjort før og må finne 
løsninger selv, sier kirsti Gimnes Are. 
Hun har jobbet med FutureBuilt på 
mange forbildeprosjekter, og en viktig 
erfaring for henne har vært klima-
gassregnskapet.

- Det begynte som et dokumenta-
sjonsverktøy i de første FutureBuilt-
prosjektene, men nå bruker jeg det 
som et aktivt prosjekteringsverktøy, 
for eksempel i prosjektene papirbred-
den II og Nasjonalmuseet, sier hun.

- Det å tenke miljøriktig, tror jeg vil 
være en naturlig del av byggeprosjek-
ter i fremtiden. Dagens unge er mer 
opptatt av dette enn tidligere. Det vi 
jobber for i dag handler litt om godt 
gammeldags håndverk – å utnytte 
materialer optimalt og unngå sløsing, 
sier miljørådgiveren.

det å teNKe MiLjø- 
riKtig, tror jeg viL 

være eN NAtUrLig deL Av  
byggeProsjeKter  
i FreMtideN

ZdeNA cerveNKA
seNiorrådgiver, stAtsbygg

FrA EN DrisTiG iDé Er  
FuTurEBuiLT På FOr-
BLøFFENDE kOrT TiD BLiTT  
TiL DEN MEsT iNNOVATiVE 
krAFTEN i ByGGENæriNGEN 
AkkurAT Nå!
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attraktivt å velge bort bilen til daglig. 
Dette vil gjøre byene mer menneske-
vennlige, og i tillegg gi oss bedre miljø, 
helse og økonomi! FutureBuilt har i 
samarbeid med blant annet statens 
vegvesen og Framtidens byer i stavan-
ger utviklet veilederen ”Mobilitetsplan-
legging - smarte reisevalg for bedrifter 
og virksomheter” – en kokebok for 
utbyggere som ønsker å påvirke reise-
vaner gjennom framkomstplanlegging 
og konkrete fysiske tiltak. 

startpakke 
Gode miljøprosjekter er avhengige 
av en solid forankring hos ledelsen, 
tverrfaglige arbeidsmåter og inte-

grert design. FutureBuilt tilbyr derfor 
startpakker til alle forbildeprosjektene. 
Målet er å gi prosjekteringsgruppen 
felles referanser, forståelse av og eier-
skap til mål og ambisjoner i prosjektet. 
startpakken sikrer også viktige stra-
tegiske designgrep som støtter opp 
om klimaambisjonene ved oppstart 
av prosjekteringsprosessen. I 2012 vil 
FutureBuilt videreutvikle startpakken 
og tilby den i samarbeid med Grønn 
Byggallianse (GBA).
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120 deltagere på byggeplass-
befaring på Papirbredden II.
Foto: FutureBuilt/Lone 
kjærsheim

juryering av arkitekturkon-
kurransen for nordahl Bruns 
gate 2.

PAUL røLANd
dAgLig Leder drAMMeN 
eieNdoM KF

ALLEs kOMPETANsE, i HELE 
VErDikjEDEN i ByGGEBrANsjEN 
– FrA sAMFuNNsPLANLEGGErE 
TiL HåNDVErkErE – HAr VærT 
NøDVENDiG FOr å Nå VårE 
MåL OM ByGGiNG AV NOrGEs 
FørsTE PAssiVHusskOLE.

tor breKKe
oMrådeLeder oFFeNtLige 
bygg, eNovA

i TiLLEGG TiL å VErE EiN  
kATALysATOr FOr kLiMA- 
EFFEkTiVE FOrBiLDEPrOsjEkT 
Er FuTurEBuiLT  EiT FOrBiLDE 
FOr kOrLEis PåDriVAr- 
OrGANisAsjONAr kAN ArBEiDE.

Faglig bistand
FutureBuilt tilbyr workshops til for-
bildeprosjektene ved behov. Vi tilbyr 
faglig bistand fra ressurspersoner med 
spisskompetanse på ulike temaer som 
materialbruk, energi og transport. Må-
let er å flytte grenser, utvikle nyska-
pende løsninger og hjelpe forbildepro-
sjektene til å nå de ambisiøse miljø- og 
klimamålene.

visninger og befaringer
erfaringsformidling er en sentral 
oppgave for FutureBuilt. Vi arrangerer 
derfor, i samarbeid med utbygger, 
befaringer på byggeplass og visninger 
av ferdige forbildeprosjekter. Dette er 
også en god profileringsarena for de 
involverte, som utbygger, entreprenør, 
arkitekt og rådgivere. I 2011 er det 
gjennomført visninger på blant annet 
tallhall (Meteorologisk Institutt), 
Bellonahuset (Aspelin ramm) og NsB 
kompetansesenter (roM eiendom 
As), alle med stor deltagelse fra 
bransjen. papirbredden II hadde byg-
geplassbefaring januar 2012.

Arkitekturkonkurranser
Arkitekturkonkurranser bidrar til økt 
kvalitet, både med hensyn til miljø- og 
klima, bymiljø og arkitektur. Future-
Built arbeider derfor for at flest mulig 
av forbildeprosjektene kommer fram 
gjennom konkurranser med løsnings-
forslag. FutureBuilt hjelper kommu-
nene og utbyggerne med utvikling 
av konkurranseprogrammet og med 
gjennomføringen, og til å utnevne vin-
nere av konkurransene. I 2011 ble den 
åpne, internasjonale konkurransen om 
klimaeffektiv byutvikling på Furuset 
”Fra senter til sentrum” avsluttet. Det 
er også igangsatt tre prosjektkonkur-
ranser; ops-konkurranser for Gran og 
Veitvedt skole i oslo (Utdanningseta-
ten) og en begrenset arkitektkonkur-
ranse for rehabilitering av Nordahl 
Bruns gate 2 i Drammen (Norgeseien-
dom og skanska Norge). Disse konkur-
ransene vil bli avsluttet våren 2012.

så LANGT HAr ENOVA GiTT 36 
MiLLiONEr i sTøTTE TiL FuTurE-

BuiLTs FOrBiLDEPrOsjEkTEr 

36 mill
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Husbanken har støttet FutureBuilt hele veien fra sk-
isseprosjekt til et langsiktig program. i dag er dette 

et flaggskip i arbeidet med å få fram forbildeprosjekter i 
miljøvennlig byggevirksomhet, som også er universelt  
utformet. Organiseringen er ideell. Dette er et program 
der kommunene sitter i førersetet, og statlige etater innen 
feltet deltar og samarbeider på tvers gjennom program-
styret. 

bård øisteNseN
AdMiNistrereNde direKtør, hUsbANKeN
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Futurebuilt2011 
Årskonferansen FutureBuilt2011 ble 
arrangert i oktober på Union scene i 
Drammen og samlet 300 deltagere over 
to dager med plenum- og parallellse-
minarer. Hensikten med konferansen 
var å presentere framtidsrettede og 
inspirerende eksempler og prosesser 
fra inn- og utland, og å vise fram og 
diskutere FutureBuilts resultater.  50 
foredragsholdere fra en rekke land 
belyste på ulike måter hvordan det er 

mulig å utvikle klimavennlige byområder 
og bygninger med høy kvalitet. tema-
ene som ble diskutert var blant annet 
klima, arkitektur, byutvikling, energi, 
energiforsyning, materialbruk, transport 
og medvirkningsprosesser. FutureBuilts 
forbildeprosjekter ble presentert i en 
egen utstilling, gjennom innlegg i ple-
num og faglige dypdykk og befaring.

Futurebuilt2012, 7-8. juni
Den årlige FutureBuilt-konferansen er 

vår viktigste arena for kommunikasjon 
og erfaringsformidling. FutureBuilt2012 
skal presentere nasjonal og internasjonal 
politikk og eksempler på klimavennlig 
byutvikling og arkitektur, og drøfte dette 
i forhold til de foreløpige resultatene av 
FutureBuilt. konferansen skal i tillegg 
være en sosial og kulturell happening. 
Målgruppen er arkitekter, planleggere, 
utbyggere, rådgivere, politikere, leveran-
dører, miljøorganisasjoner og andre som 
jobber med arkitektur eller områdeutvik-
ling. FutureBuilt-konferansen skal være 
Norges viktigste møteplass for alle som 
er opptatt av framtidsrettet og klima-
effektiv byutvikling og arkitektur. 

Utstillingen ”Framtidens strømsø”
”Framtidens strømsø”-utstillingen illus-
trerte bredden i det arbeid som foregår 
på strømsø, for å utvikle denne gamle 
bydelen i Drammen til et klimaforbilde 
og en mer levende og pulserende bydel. 
Utstillingen fylte statens vegvesens 
vinduer ut mot strømsø torg i perioden 
september - oktober 2011.

Utstilling på Furuset
oslo kommune v/plan- og bygningseta-
ten og FutureBuilt inviterte i september 
2010 til åpen plan- og designkonkurran-
se i form av idékonkurranse om utvikling 
av sentrale deler av Furusetområdet i 
bydel Alna i Groruddalen. konkurranse-
forslagene ble stilt ut på Furuset i januar 
2011 og alle besøkende ble invitert til å si 
sin mening om forslagene. 

synlighet i media
FutureBuilt har i 2012 som ambisjon å 
bli mer synlig som utviklingsaktør både 
i bransjen og i samfunnet generelt, 
gjennom blant annet en mer systema-
tisk tilnærming til media. Vi skal i enda 
større grad løfte fram utbyggerne som 
deltar i programmet, og synliggjøre disse 
som framtidsrettede aktører som tar 
samfunnsansvar. 
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FutureBuilt skal være et utstillings-
vindu nasjonalt og internasjonalt, og 
en arena for profilering av involverte 
aktører.

- entra har som et av tre strategiske 
hovedvalg å bli miljøledende. Derfor 
har det vært naturlig å delta i Future-
Built og andre viktige programmer for 
å lære å vise vei i miljøarbeidet, sier 
direktør ved prosjekt og utvikling i 
entra, Bjørn Holm.

Byggherren entra holder blant annet 
på med en omfattende rehabilitering 
av kontorlokalene i Fredrik selmersvei 
4 i oslo – et FutureBuilt-forbilde-
prosjekt. entra er også utbygger på 
papirbredden II, som entra mener 
er en konkret oppfølging av deres 
miljøstrategi.
Holm ser at prisen blir dyrere med 
strenge miljøkrav, men mener fremti-
dig etterspørsel og den kompetansen 
de opparbeider seg veier opp for det.

- Det er åpenbart dyrere å bygge 
med de miljøkvaliteter FutureBuilt 
krever, men entra er trygge på at 
markedet vil etterspørre dette.  

- Det viktigste i det videre sam-
arbeidet er å få tilgang til all kom-
petansen som nå er samlet gjennom 
prosjektene, påpeker Holm.

Rådmann Osmund 
kaldheim introduserer 
statsbyggs direktør Øyvind 
Christoffersen.

Ordfører og byråd deler ut 
plakett og diplom til fem 
ferdige forbildeprosjekter.

Prosjektdirektør Bjørn 
Holm presenterer Entras to 
FutureBuiltprosjekter. 

500 DELTAGErE På  
FuTurEBuiLT 2012?

50 FOrEDrAGsHOLDErE
På FuTurEBuiLT 2011
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eNtrA hAr soM et 
Av tre strAtegisKe 

hovedvALg å bLi MiLjø- 
LedeNde

bjørN hoLM

Direktør prosjekt og  
utvikling, entra eiendom
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Menneskeskapte klimaendringer er en 
av de største utfordringene vi står over-
for, og våre utslipp av klimagasser må 
reduseres dramatisk. Ifølge FNs klima-
panel må utslippene på verdensbasis 
reduseres med 85 prosent innen 2050 
hvis vi skal unngå farlige klimaendringer. 

Byggsektoren står for en tredjedel av 
klimagassutslippene på globalt nivå og 
må ta ansvar gjennom betydelige ut-
slippskutt. Dette vil få store konsekven-
ser for byutvikling og arkitektur. 

klimagassutslipp fra bygninger og 
byområder er i hovedsak knyttet til 
transport, stasjonær energibruk og ma-
terialbruk og disse områdene bør derfor 
prioriteres. tiltak innenfor byggsektoren 
er svært kostnadseffektivt. 

FutureBuilt ble etablert etter initiativ fra 
NAL | ecobox i samarbeid med Husban-
ken. etter modell fra forbildesatsingen 
Norwegian Wood som del av stavan-
ger2008 var det ønskelig å etablere en 
forbildesatsing i hovedstadsregionen 
for å få fram klimaeffektive løsninger 
innenfor arkitektur og byutvikling. oslo 
og Drammen kommuner ønsker å innta 

en ledende rolle i klimaarbeidet og vil  
bruke FutureBuilt som en arena for å 
utvikle egen kompetanse, arbeidsmåter, 
rammebetingelser og virkemidler som 
stimulerer til klimaeffektiv arkitektur og 
byutvikling. 

visjon
FutureBuilts visjon er å vise at det er 
mulig å utvikle klimanøytrale byområder 
og arkitektur med høy kvalitet. 

Mål
Målet er:
• Å realisere en rekke forbildeprosjekter 
med lavest mulig klimagassutslipp og 
høy kvalitet.  
• Å være en arena for innovasjon, kom-
petanseutvikling og erfaringsformidling, 
og en læringsarena for alle involverte 
• Å være et utstillingsvindu nasjonalt og 
internasjonalt og gi mulighet for bred 
profilering av alle involverte aktører.

Kvalitetskriterier
FutureBuilts kvalitetskriterier angir 
ambisjonsnivået for forbildeprosjektene 
som inngår i programmet. 

Hovedkriterium
Forbildeprosjektene skal redusere 
klimagassutslippene med minimum 50 
prosent i forhold til dagens praksis – 
innenfor områdene transport, energi-
bruk og materialbruk. 

Dette betyr: 
• God lokalisering i forhold til høyfre-
kvent kollektivknutepunkt og tiltak for 
vesentlig redusert bilbruk
• passivhusstandard eller tilsvarende 
energinivå 
• Bruk av klimaeffektive byggematerialer 

Det tas sikte på å øke ambisjonsnivået 
gradvis gjennom programperioden.

Bymiljø og arkitektur
Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal 
bidra til et godt bymiljø med gode 
livskvaliteter. prosjektene skal ha høy 
arkitektonisk og miljømessig kvalitet. 

Forbildeegenskaper
Forbildeprosjektene skal være nyska-
pende, ha en tydelig karakter og være 
godt egnet for visning og profilering.

Prosess og arbeidsmåte
For å oppfylle ovennevnte kriterier må 
det:
• Utarbeides kvalitetsprogram og 
kvalitetsoppfølgingsplaner i tråd med 
FutureBuilts mal
• Avholdes arkitekturkonkurranser for 
valg av prosjekteringsteam
• Utarbeides klimagassregnskap som en 
integrert del av planleggings- prosjekte-
rings- og byggeprosessen 
• Utpekes en miljøansvarlig og engasje-
res miljørådgiver for prosjektet
• Fokuseres på tverrfaglighet og 
integrert design fra et tidlig stadium av 
planleggings- og prosjekteringsproses-
sen

Det oppfordres også til å gjennom-
føre gode medvirkningsprosesser, der 
forbildeprosjektene berører eksisterende 
by- og bomiljøer

Om programmet

FuTurEBuiLT LøPEr TiL 2020

2020
pir II Arkitekter står bak prosjekterin-
gen av passivhuset tallhall - Metro-
logisk institutts nybygg på Blindern i 
oslo. Daglig leder, Håvard skarstein, 
fikk på dette prosjektet innsikt i mate-
rialer han ikke hadde brukt før.

100 prosent resirkulert aluminium 
og lavkarbonbetong var helt nytt for 
skarstein.

- resirkulert aluminium var nytt og 
spennende å jobbe med, og lavkar-
bonbetong kjente vi heller ikke til.
Det er slettes ikke rart at dette er 
ukjent, for det var her at lavkarbon-
betong for første gang ble brukt i 
Norge. trematerialene, derimot, har 
skarstein god erfaring med, og de ble 
brukt på en leken og kreativ måte. 
Innvendig består de fleste materia-
lene av osp, mens fasaden er kledd i 
de resirkulerte aluminiumsplatene.

Arkitekten er veldig fornøyd.
- Det er et resultat av et godt 

samarbeid, og ikke minst veldig flinke 
håndverkere! Vi håper at prosjektet 
kan vise at høye miljøambisjoner 
godt kan kombineres med tilsvarende 
høye arkitektoniske ambisjoner, sier 
skarstein.

det er sLettes iKKe 
rArt At dette er 

UKjeNt, For det vAr her At 
LAvKArboNbetoNg For Før-
ste gANg bLe brUKt i Norge. 

håvArd sKArsteiN

Daglig leder pIr II  
Arkitekter, avdeling oslo. osLo

drAMMeN
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0rganisering
FutureBuilt er et partnerskap mellom 
oslo kommune, Drammen kommune, 
Husbanken, enova, Miljøvernedeparte-
mentet, Direktoratet for byggkvalitet, 
transnova, Grønn Byggallianse og Nor-
ske arkitekters landsforbund. transnova 
er ny partner fra og med 2011. Future-
Built vil i 2012 invitere inn en eller flere 
nye kommuner som partnere.  
FutureBuilt ledes av et programstyre 
bestående av representanter for alle 
ni partnere. Det daglige arbeidet og 
operative programledelse utføres av et 
sekretariat som er lokalisert hos Norske 
arkitekters landsforbund.
Vertskommunene har egen lokal pro-
sjektleder og lokale styringsgrupper. 

Finansiering
programmet finansieres primært 
gjennom bidrag fra partnerne, samt 
deltageravgifter fra forbildeprosjektene. 
Vertskommunene bidrar i tillegg med en 
betydelig egeninnsats. enova yter også 
tilskudd direkte til forbildeprosjektene 
i form av utrednings- og investerings-
støtte, samt rådgiving gjennom enovas 
rådgiverteam.  
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FutureBuilts programstyre 
lærer av IBA Hamburg.
Foto: FutureBuilt

FuTurEBuiLT Er ET PArTNEr-
skAP MED FOrELøPiG  

Ni PArTNErE

9

årskonferansene til FutureBuilt har blitt en viktig 
plattform med kompetanseutvikling for berørte 

fagmiljøer. Det er viktig at FutureBuilt bidrar til å løfte  
fagkompetansen enda høyere i 2012.

eLLeN s. de vibe
etAtsdireKtør, PLAN – og bygNiNgsetAteN
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FutureBuilts visjon er å vise at det er 
mulig å utvikle klimanøytrale byområder 
og arkitektur med høy kvalitet. Målet er å 
realisere forbildeprosjekter – både  
områder og enkeltbygg – som skal redu-
sere klimagassutslipp med minimum 50 
% innen områdene transport, energibruk 
og materialbruk. Forbildeprosjektene skal 
ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til 
et godt bymiljø. 

FutureBuilt er et tiårig program som går 
fram til 2020. programmet er en arena 
for kompetanseutvikling og innova-
sjon og et utstillingsvindu nasjonalt og 
internasjonalt. FutureBuilt er en del av 
Framtidens byer. 

Futurebuilt søker framtidsrettede utbyggere

De utbyggerne som går inn i FutureBuilt vil få smidig 
kommunal saksbehandling, betydelig kompetanse- 
heving og bli synlige som innovative og framtidsrette-
de aktører som tar samfunnsansvar. Utbyggerne vil få:

• omdømmebygging og medie-profilering
• smidig kommunal saksbehandling
• redusert byggesaksgebyr
• Løpende oppfølging, kvalitetssikring og support fra 
FutureBuilt-sekretariatet
• Fagekspertise knyttet til kommunikasjon, arkitektur-
konkurranser, kvalitetsoppfølging, klimagassberegnin-
ger, mobilitetsplanlegging, energibruk og materialbruk. 
• tilbud om kompetanseutvikling gjennom workshops, 
studieturer, konferanse, befaringer og frokostmøter
• potensielt tilgang til FoU-ressurser gjennom kobling 
mot FoU-aktiviteter



hva
hvor
når
2012FutureBuilt er en del av: 

Partnere:

F
utureB

uilt      å
r

s
r

a
p

p
o

r
t

 2
0

12
 


