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19. oktober 2011 
 
handlingsrom for å stille energikrav i regelverket? 
 
- intro FutureBuilt og rolle/målsetninger i Oslo kommune 

- første erfaringer med fokus på energi  

 

 

 

 
Ulla Hahn, prosjektleder FutureBuilt i Oslo kommune 



FORMÅL 

FutureBuilt er et tiårig program med en visjon om å utvikle 

klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.  
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MÅL 
 

• Realisere en rekke forbildeprosjekter – både 

  byområder og enkeltbygg - med lavest mulig 

  klimagassutslipp, og som samtidig bidrar til et 

  godt bymiljø. 

 

• Være en arena for kompetanseutvikling og  

   innovasjon 

 

• Være et utstillingsvindu nasjonalt og  

   internasjonalt 

 

 
 

 
 

 

 
 

Foto FutureBuilt/Espen Gees 



Partnere i FutureBuilt 



KVALITETSKRITERIER 
 

50% reduksjon av klimagasser fra 

• Energibruk 

• Material bruk  

• Transport 

 

Klimanøytralitet er en langsiktig målsetning. 

 

Prosjektene skal ha god arkitektur og bidra 

til et godt bymiljø 

 

 

 
 

 

 
 

Foto FutureBuilt/Espen Gees 



Oslo kommune i FutureBuilt 

16.6. 2010:  

 

Bystyret har vedtatt at Oslo skal delta i 

FutureBuilt 

 

•FutureBuilt skal bidra til innovasjon og 

kompetanseutvikling og være en 

læringsarena  

 

•FutureBuilt skal bidra til utvikling av 

kommunale arbeidsmetoder, 

rammebetingelser og virkemidler som 

stimulerer til klimaeffektive løsninger. 

 



Hva lover FutureBuilt? What`s in it for me? 

• Smidig og effektiv kommunal 

saksbehandling 

• Kompetanseutvikling 

• Energitilskudd for Enova og 

eventuelt andre 

tilskuddsordninger 

• FoU – praktisk forskning 

• Omdømmebygging og profilering  



Kompetanseutvikling for forbildeprosjektene 

• Oppstartsworkshop for utbygger og 

prosjekteringsteam 

• Rådgivning og kvalitetssikring 

• Prosjektsamlinger 

• Veiledninger og verktøy 

• FoU prosjekter  

• Dokumentasjon på futurebuilt.no 

• Dokumentasjon tilkoblete prosjekter 

(Framtidens bygg, 

Lavenergiprogrammet) 

 



Kompetanseutvikling og erfaringsformidling 

• Til alle interesserte i bransjen:  

 

• FutureBuilt 2011: årskonferanse 11. 

og 12. oktober 

• Fagseminarer 

• Befaringer og byggeplassvisninger 

• Brød og miljø frokostmøter  

• Årlig studietur 



Konferanse 11.-12. oktober  



FutureBuilts ORGANISERING 

  

 

Programstyret 
Oslo kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova,  

Miljøverndepartementet, Statens bygningstekniske etat,  

Grønn Byggallianse, Transnova, Norske arkitekters landsforbund 

 

Etatsdirektør PBE representerer Oslo 

Sekretariatet FutureBuilt 
Birgit Rusten, Stein Stoknes, Åshild Yri Aagren, Mariken Landstad Helle 

 

 

Oslo kommune 
Prosjektleder Oslo kommune:  

Ulla Hahn, Plan- og bygningsetaten 

 

Drammen kommune 
Prosjektleder Drammen  kommune:  

Øystein Bull-Hansen, Byplan 



To løp 

Saksbehandling  

PBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FutureBuilt 

privatrettslig avale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagteam  

 



UTSTILLINGSVINDU 



 



Områdeprosjekter i gang 

• Strømsø i Drammen • Furuset i Oslo 

Illustrasjon konkurransevinner 2010   Illustrasjon konkurransevinner 2011 



Oppfølging FutureBuilt - Furuset ? 

• Fagbistand til områdeutviklingen og til enkeltbygg 

–  mobilitet/trafikk 

– energisystemer og energi i bygg 

– helhetlig miljøfokus i byggesprosjekter (klimagassregnskap) 

 

• Nettverksbygging/involvering (partnere i FutureBuilt; 

tverretatlig kommunal arbeidsgruppe/styringsgruppe; 

forskning, …) 

 

• FutureBuilt som positiv og framtidsrettet image 

 

 



Konkrete prosjekter: igangsatt og mulige 

På prosjektnivå:  
• Gran skole: intensjonsavtale med FutureBuilt er 

allerede inngått 

• Furuset sykehjem (generell samarbeidsavtale med 

Omsorgsbygg under utarbeidelse; mulig 

samarbeidsprosjekt) 

• Senteret 

• Nordre Gran BRL  (rehabilitering) og utvikling av 

byaksen  

• Biblitoteket 

• Papyrusbygget – videregående skole? 

• ? 

 

 



Konkrete prosjekter: igangsatt og mulige 

På områdenivå  

 

• Utarbeide et kvalitetsprogram og oppfølgingsplan med måleindikatorer 

 

• Bidra til å utvikle energikonsept/er som reduserer energibruken og som er 

gjennomførbar økonomisk og teknisk: eget verksted 

 

• Bidra til trafikkløsinger som reduserer bilbruken 

 

• Bidra til samhandling kommunale tomter 

 

 

 



Workshop Strømsø  
Termisk energi – høst 2011  

Noen første resultater fra workshop: 

1. Klimanøytralitet og systemgrenser!   

 

•Bydelen Strømsø vil i mange år omfatte også gamle 

bygninger, med til dels store varmebehov. Det er med på 

å gi berettigelse til et fjernvarmesystem - men kanskje 

også føringer vedr temperaturnivåer. 

 

•Enighet om at det ikke nødvendigvis vil være riktig å 

gjøre bydelen, som sådan, klimanøytral, men at den skal 

bidra til klimanøytralitet innenfor et større geografisk 

område. 



Workshop Energi Strømsø … 

2. Noen visjoner/forslag for Strømsø: 

 

Eget nærvarmenett 

•Lokalt nærvarmenett – dimensjonert for 60/43 o C 

•Bygninger dimensjoneres for 50/40 o C 

•Forvarming tappevann for nærvarmenett 

•Solenergi om sommeren for spissing 

•El kolbe for vinterspissing av tappevann (mindre enn 25 %) 

•All overskuddsvarme fra lokale kjøleanlegg dumpes i nærvarmenett 

 

Avfall som systemutfordring: 

•"  Noe avfall må brennes. "   

•Store andeler av avfallet er basert på fossil energi/fossile materialer. ” 

•Avfallsmengdene må ned! 



FERDIGE FORBILDEPROSJEKTER - BYGG 

Marienlyst skole, Fjell barnehage, NSB kompetansesenter, 

Bellonahuset, Tallhall (Meteorologisk institutt) 

 



FORBILDEPROSJEKTER UNDER UTVIKLING 

Papirbredden 2, Østensjøveien 27, Bjørnsletta skole, Munchmuseet, 

Deichmanske hovedbibliotek, OSU-huset og Tollbugt. 66; Fredrik Selmers vei 4; 

Stasjonsfjellet skole (Gran og Veitvet skoler, ikke avbildet) 

http://www.stasjonsfjellet.gs.oslo.no/filarkiv/Bilder/Skolen.html


TALLHALL (Meteorologisk Institutt)  

 
PROSJEKTBESKRIVELSE 
Nybygg til Meteorologisk Institutt på Blindern. To etasjer 

Datahall i energiklasse A, møterom og kantine med passivhusstandard 

 

 

 
TRANSPORT 
• 100 m gangavstand til 

kollektivtransport 

• Det bebygde arealet tar 
plassen fra en tidligere 
parkeringsplass 

• Antall p-plasser er 
redusert med 36% 

• Overdekket og låsbart 
sykkelanlegg for de 
ansatte 

• Videokonferanserom 

 

ENERGIBRUK 
• Vektlegging passiv 

energidesign 

• Passivhusstandard for 
andre etasje. 

• Varmen fra datahallens 
kjøleanlegg gjenvinnes og 
utnyttes som 
varmetilskudd i resten av 
bygget.  

MATERIALBRUK 
• Bruk av lavkarbon betong 

for første gang i Norge. 
Reduserer CO2-utslippet 
med 30% ift normalbetong 

• Kortreiste trematerialer 
som hovedmateriale 
innvendig. 

• Trefiberplater reduserer 
CO2-utslippet med 30% ift 
gipsplater 

• Materialreduksjon ved bruk 
av tynne og perforerte 
aluminiumsplater 
(resirkulert aluminium) 

ØVRIGE KRITERIER 
• Bidrar positivt til bymiljøet 

med god arkitektur 

• Bygget former et fint 
landskapsrom ved 
ankomsten 

• Ved inngangen er det plantet 
krydderurter for bruk i 
kantinen 

OPPGAVER 
• Regnskap etter 1 år 

 



 

Foto: FutureBuilt/Espen Gees      





Prosess/metode MET  
(obs 1. prosjekt; verktøy/prossedyrer ikke ferdig utviklet):  
 
1. innledende fase 

• Byggherre med ambisjoner 

• Første møter med FutureBuilt 

• Intensjonsavtale 18.5.2009 med følgende forpliktelser 

– Byggherre: oppfylle krav til kvalitet, nyskapning og miljø iht kvalitetskriterier, 

stille med relevant materiell og dokumentasjon, visning  

– Kommunen: prioritert og smidig saksbehandling 

– FutureBuilt: tidligfaserådgivning klima, energi, materialbruk, transport; 

prosjektsamlinger, bidra til å tilknytte FOU prosjekt/bistå ENOVA støtte; 

profilering    

 

 



 
 
2. Forprosjektfase fram til rammesøknad 

• Workshop og fortløpende kontaktmøter med fokus på  

– Klimagassregnskap 

– Energikonsept 

– Materialvalg 

– Transport  

 

• Klimagassregnskap som en løpende del av prosjekteringsprosessen 

• Kvalitetsoppfølgingsplan, mobilitetsplan og klimagassregnskap 

 

 

 



 
3. Ferdigstillelse - utstilling 

• Utbygger ferdigstiller dokumentasjon i 

henhold til FutureBuilt kriterier 

 

• Visning: 

– Åpning 14. juni 2011 

– Nettpresentasjon 

– Dokumentasjonsbrosjyre 

– Konferansepresentasjon 

– ….. 

 

 

 

 

 

 



4. Oppfølging – 1 år etter ? 

 



GRAN SKOLE  
 

FACTS 
• Doculivenr: 201010412  

• Saksbehandler: Marianne 
Knutssøn Lindeberg, RES 

• Lokalisering: Furuset 

• Arealbruk bygg: m² 

• Utbygger: 
(Utdanningsetaten) 

• Prosjekterende: 

PROSJEKTBESKRIVELSE 
• Etablering av en ny 540/840 barne- og ungdomskole på Furuset. Arrangeres en 

OPS-konkurranse i forkant av byggesak. FutureBuilt kriterier lagt til grunn i 
konkurransen. 

 

 

 TRANSPORT 
• God kollektivdekning i 

området. 

• Tilrettelagt for buss, 

syklister og forgjengere. 

• Krav til p-plasser iht. 

gjeldende parkeringsnorm. 

ENERGIBRUK 
• Jf. FutureBuilts kriterier: 

Passivhusstandard (fort. 
følger…) 

 

MATERIALBRUK 
• Jf. FutureBuilts kriterier: 

 Klimaeffektive 
byggematerialer  

 (fort. følger..) 

 

ØVRIGE KRITERIER 
• Vedtatte reguleringsplan 

tilrettelegger for en god 
arkitektonisk utforming og 

 varierte utearealer og 
generelt ivaretaking av 
friområde/grønnstruktur og 
landskap. 

STATUS 
• Reguleringsplan for 

Granstangen 52 
m/bestemmelser vedtatt 
08.06.2011. 

• 2012: Gjennomføring av 
konkurranse. 

• Vinter/vår 2013: Forventet 
rammetillatelse. 

• 2013: Planlagt byggestart. 

• 2015: Forventet ferdigstilt 

 

 

DATOER 
 

OPPGAVER 
• Inspill prekvalifisering og 

krav høst 2011 

 



Videre prosess/læring/policy i PBE 

• Faste samlinger alle 

saksbehandlere som har 

FutureBuilt prosjekter i 

etaten: første samling 

november 2011 

 

• Dokumentasjon prosess 

 

• Opplæring internt 

 

• Utvikling policy ? 



www.futurebuilt.no 


