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NAL|Ecobox 

Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en 

oppdragsfinansiert avdeling som arbeider med utviklingsprosjekter 

på miljø og bærekraft 

 

Jobber for å integrere miljø, energi og klima i arkitektur og 

stedsutvikling  

 

Målgruppe arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, rådgivere, 

utbyggere, entreprenører, anleggsgartnere og øvrige aktører i 

byggenæringen  



  

 

• Framtidens bygg er en del av Framtidens byer 
 

 

• Hensikten med Framtidens bygg er å utvikle forbilledlige pilotprosjekter 
(områdeutvikling, gruppebebyggelse eller enkeltbygg) 

 

• Pilotprosjektene vil heve kompetansen når det gjelder klimavennlig 

planlegging, bygging og rehabilitering, 

 

• Heve kompetansen på klimatilpasning  

 

• Pilotprosjektene må tilfredsstille Enovas kriterier for forbildebygg og 

Framtidens byggs kvalitetskriterier 

 



	

  

Pilotprosjekter i 13 byer i Norge 
Framtidens bygg vs FutureBuilt 

 



 Oppdraget 

 
• På oppdrag fra Miljøverndepartementet samarbeider NAL|Ecobox med 

Lavenergiprogrammet om aktivitetene i prosjektet Framtidens bygg, og:  

  

  - organiserer rådgiving og aktiviteter for å hjelpe kommuner og utbyggere til å 

utvikle pilotprosjekter i byene 

 

 - arrangerer seminarer, kurs og etablering av gode arenaer for læring rettet 

mot kommunene og prosjekteringsteamene i pilotprosjektene (NAL|Ecobox) 

 

 - følger opp pilotprosjektene og kartlegger behov for kompetanseoverføring 

 

 - sørger for at tilegnet kunnskap skal nå en bredere del av byggenæringen 
(Lavenergiprogrammet) 

 

 - formidling og publisering av pilotprosjekter 



  

• Prosjektene meldes inn til NAL Ecobox 

• NAL Ecobox vurderer 

• Ved private utyggere: Kontakt med vertskommunene via hovedkontakten 

• Fagkoordinatorene gir innspill 

• NAL Ecobox utarbeider rapport basert på alle innspill 

• Referansegruppe (MD, Enova, BE, Hunsbaken, 

Lavernergiprogrammet)vurderer/godkjenner 

• MD sender kontraktene (mellom MD, vertskommune og prosjektet) 

• NAL Ecobox følger prosjektene opp (rådgivning, rapportering etc.) 

 

 

Prosess 
 



  

Pilotprosjektsatsningen omfatter: 
 

• Konkretisering av pilotprosjekter 

• Prosjektrådgivning 

• Informasjon og formidling 

• Andre tilbud 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Transport 

Materialbruk 

Energibruk i drift 

Klimagassutslipp 

Klimatilpasning 

Kunnskapsspredning 

 

 

 

 

  

Kvalitetskriteriene 
Hovedkriterier: 

 
 

 
 

Kriteriene skal være dynamiske  

og er under revidering 



  

Drift og vedlikehold 

Landskap og arkitektur 

Universell utforming 

Medvirkning 

Tverrfaglighet 

IKT 

Prosess 

 

 

 
 

  

Kvalitetskriteriene 
Delkriterier: 

  

 

 
 



Status pilotprosjekter 

 
 

 

• 17 godkjente pilotprosjekter 

• 2 referanseprosjekter 

• 2 ligger til godkjenning 

 

• 1 godkjent områdeprosjekt 

• 4 områdeprosjekter på trappene 

 

Barnehager, skoler, bofellesskap, krisesenter, 

enebolig (rehab.), boligblokker, kontorbygg 

 



 Nye Søreide skole, Bergen 
 

  
 

 

Spesielle tiltak 

• Prosjektet er med i ’Tid for Tre’ 

• Luft-vann-varmepumpe og solfangeranlegg 

• Passivhusstandard, tilstrebet enerigmerke A 

• Færre p-plasser, økt sykkelparkering og 

tilrettelegging for El-bil 

•Grønn arbeidsplass 

•0,5 p-plasser per ansatt 

•Bruk av lavkarbonbetong, limtresøyler og 

dragere, resirkulert gips 

 

 

 

Nøkkeltall 

• BRA ca 6500  kvm 

• 600 elever 

• Energiforbruk: planlagt i hht. 

passivhusstandard 

• Kostnader: ca 200 MNOK 

• Prosjektstatus: forprosjekt 

Prosjekterende: Asplan Viak  

Rådgivende: Skanska Tekniske, NEAS, H2Byggteknisk 

Byggherre/prosjektledelse:   

Skanska Eiendomsutvikling 

Alle illustrasjoner/bilder:  Byggherre 



 Framsenteret, Tromsø 
 

 

Spesielle tiltak 

• Fjernvarme.  

• Passivhusstandard, energikl. A 

•Tilstrebet energimerkeordning : grønn 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall 

• BRA 9020 m2 

• Energiforbruk: planlagt i hht. Passivhusstandard 

• Prosjekteringsfasen 

 

Prosjekterende: pka Arkitekter 
Rådgivende: Rambøll Norge AS 
 Arkitektur og Plan 

Byggherre/prosjektledelse:Statsbygg 

 

 

  



 Troll/Hinna Park, Stavanger 
 

 

 

  

 

Spesielle tiltak 

• Varmepumpe, fjernvarme, solfangeranlegg  

• Passivhusstandard, energikl. A 

• Komplett universelt utformet 

•Minimumsantall p-plasser. Minst 5 elbiler 

•Mobilitetsplan for hele området 

 

 

 

Nøkkeltall 

•Kontorbygg, 380 arbeidsplasser  

•BTA 8870 m2 

• Energiforbruk: planlagt ihht.  

  Passivhusstandard 

• 74,2 kWh/år totalt netto energibehov 

• 59,8 kWh/år levert energi 

• Prosjekteringsfasen 

• Kostnader ca 200 MNK 

Prosjekterende: Eder Biesel Arkitekter AS | Rambøll 

Norge AS (LARK) 

Rådgivende: DNF AS | Norconsult AS, Stavanger | 

Sweco Norge AS 

Byggherre/prosjektledelse:Hinna Park AS 

 



 Rådhuskvartalet, Kristiansand (rehabilitering) 

 
 

 

  

Prosjekterende: HRTB Arkitekter AS MNAL 

Rådgivende: Rambøll Norge AS (PGL, RIB, RIE, RIG, 

RIBR (RIS), RIBfys, RISYS) 

Byggherre/prosjektledelse:Kristiansand Eiendom 

 

Spesielle tiltak 

• Fjernvarme, overskuddsvarme 

• Fjernkjøling med sjøvann (på sikt) 

• Ingen ordinære p-plasser 

• Energiledelse, energioppfølgingssystem 

• BREEAM som miljøstyring 

Nøkkeltall 

•Nybygg for sammenbygging av et kvartal, 

samt rehab av delvis verneverdig begyggelse 

• BTA 14300 

•Lavenergiklasse 1 

•Netto energibehov: 103,8 kWh/m2 pr år 

•Beregnet levert energi: 94,4 kWh/m2 pr år 

•Kostnad: ca 485 MNOK 



 Heistad skole, Porsgrunn 
 

 

Spesielle tiltak 

• Felles biovarmesentral  

• Solfangere 

• Passivhusstandard 

• Færre p-plasser, økt sykkelparkering og tilrettelegging 

for El-bil 

• Bredt sammensatt medvirkergruppe fra virksomheten 

og FAU i hele prosessen 

 

 

 

 

Nøkkeltall 

• BRA ca 5500  kvm 

• 400 elever 

• Energiforbruk: planlagt i hht. Passivhusstandard 

• Kostander: ca 192,5 MNOK 

• Prosjektstatus: under oppføring 

Prosjekterende: Arkitektkontoret Børve og Borchsenius 
Rådgivende: Rambøll/Enova på passivhus 
Byggherre/prosjektledelse: Porsgrunn kommune, 

Bygge- /eiend.avd 

 

 

Illustrasjon: Børve og Borchsenius as 

 

  



 Områdeprosjekter under vurdering 
 

 

Foto: Jon Anders Skau 

Hamang i Sandvika, 

Bærum Stikkord: næringsområde / 

transformasjon, utfordringer i forhold til klimatilpasning 

(Sandvikselva – flomutfordringer allerede i dag), 

mange grunneiere, god lokalsering og forhold til 

sentrumsfunksjoner / kollektivknutepunkt – et godt 

utgangspunkt for å arbeide videre med redusert 

bilbruk. Framtidig omlegging av E16 som i dag går 

gjennom området vil gi en helt ny situasjon.   
 

 

Framtidens bydel, 

Kristiansand Kristiansand kommune lyser 

ut utbyggerkonkurranse om å bli Framtidens bydel. 

Framtidens bydel skal realiseres som et 

utstillingsvindu for fremtidige løsninger innenfor 

følgende satsingsområder:  

a)Areal og transport b) Forbruk og avfall c)Energi i 

bygg  

d)Klimatilpasning e)Universell utforming og 

velferdsteknologi. 

  



 Områdeprosjekter under vurdering 
 

 

Foto: Jon Anders Skau 

2020Park Stavanger 
Stikkord: privat utbygger med visjon om å utvikle det 

gamle bryggeriområdet på Forus til en 

attraktivt  næringspark med fremtidsrettet miljøprofil for 

bygg, energiløsninger og høy funksjonalitet. Ønsker i 

tilegg til dette å jobbe med overvannløsninger og 

rehabilitering av grønnstruktur som klimatilpasning og 

som tiltak for å stimulere til miljløvennlige transportvalg. 

 

 

 

 

 

 

 

FMV-området i Fredrikstad 
Fredrikstad kommune har i samarbeid med to utbyggere 

tatt initiativ til utarbeidelse av en mulighetsstudie for FMV 

området. Mulighetsstudien skal belyse ulike muligheter 

for bærekraftig utvikling på FMV-området. 

  



Andre mulige pilotprosjekter 

 
 

 

   

 

 
 

 Dønski BMS, Omsorgsboliger (Detaljregulering), Bærum  

 

 
 

 Amalienborg Aveny, leilighetsbygg, Kristiansand 

 

 
 

 Rehab. av eldre trehus, Bergen 

 

 Sandnes havn, områdeprosjekt 

 

 
 



 Åsveien skole, Trondheim 
 

 

Spesielle tiltak 

• Fjernvarme.  

• Passivhusstandard, energikl. A 

• Flerbruk av komm.arealer. Korte føringsveier.    

Vannbåren varme. Grønne tak 

• Færre p-plasser, økt sykkelparkering og tilrettelegging 

for El-bil 

•Involvering av brukere i prosessen 

•Integrert Energi Design 

•Sterk vekt på UU 

•Fordrøyning av vann i tak og terreng 

 

 

 

 

Nøkkeltall 

• BRA ca 10 000m2 

• 630 elever 

• Energiforbruk: planlagt i hht. Passivhusstandard 

• Kostander: ca 260 MNOK 

• Prosjektstatus: skisseprosjekt 

Prosjekterende: Eggen Arkitekter og Løvetanna landskap 

Rådgivende: Sweco/Reinertsen/CowiEnova på passivhus 
Byggherre/prosjektledelse: Trondheim kommune , 

Uttbyggingstjenesten 

 
 

 Arkitekt: Eggen Arkitekter 

 

  



  

• Økt bevissthet og kunnskap rundt temaene: 

– CO2 utslipp generelt 

– CO2-beregningen  

– CO2 utslipp fra materialbruk 

– Passivhuskonseptet  

– Mobilitetsplanleggingen 

– Implementeringen av kvalitetskriteriene  i prosjektene 

 

• Private utbyggere melder inn pilotprosjekter og ser nytten av å være med 

 

• Utviklet nye verktøy etter innspill fra prosjektene 

 

• Tatt innspill fra prosjektene videre til myndighetene (f. eks. 

energimerkeordningen) 

 

 

  

 

 

Hva har vi oppnådd hittil? 



  

  

 

• Bidratt til erfaringsutveksling, kompetanseheving, publisering 

 

• Spesielle produkter blir tilgjengelige lokalt (f eks. lavkarbonbetong) 

 

• Bidratt til at alternative løsninger blir implementert tidlig i  

 designprosessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva har vi oppnådd hittil? (fortsettelse) 

 

 
 

 



Strategi for 2012 

•Følge opp de godkjente pilotprosjektene 

•Områdeprosjekter (egen pilotprosjektsamling, tilpasning kvalitetskriteriene) 

•Flere rehabiliteringsprosjekter 

•Nye prosjekttyper 

•Flere private utbyggere 

•Synliggjøring og formidling av gode pilotprosjekter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Studietur 2012 

•10.  - 12. oktober 2012 

• Turen vil gå til Sveits:  Zürich, Basel,  Winterthur?  

• Aktuelle temaer:  

–  Hva kommer etter passivhuset?  

Konsepter. Trender. 

– 2000 Watt samfunn 

– Sertifisering (Minergie eco) 

– Områdeprosjekter 

 

• Organiseres i samarbeid med futurebuilt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

www.framtidensbygg.no 

 
 

 Takk for oppmerksomheten! 

 

 
 

 

http://www.framtidensbygg.no

