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FUTUREBUILT 2.0

FutureBuilt 2.0 skal være et
forbildeprogram for utvikling
og utstilling av innovative
klimaløsninger for byer og tettsteder.
Forbildeprosjektene kan være
byområder, bygg, infrastruktur og
offentlige rom. Prosjektene skal
stimulere til bærekraftig byliv og være
egnet for visning og profilering.

Byer og lokalsamfunn har en viktig rolle i å løse
de globale klima- og miljøutfordringene, samtidig
som de skal være økonomisk bærekraftige, mer
robuste og inkluderende. Bygg og anlegg bidrar
med et klimafotavtrykk som er på linje med hele
Norges oljeproduksjon. Byutvikling og byggeri
er aktiviteter som skjer lokalt og hvor byer og
kommuner har stor påvirkning.
Oslo, Bærum, Asker og Drammen har i mange år
samarbeidet gjennom programmet FutureBuilt.
FutureBuilt er en nettverksorganisasjon med
samarbeid på tvers av lokale og sentrale
offentlige aktører, mellom kommuner og ikke
minst mellom kommuner, eiendomsutviklere
og byggenæringen. Programmets partnere
og eiere har så langt vært Oslo, Bærum,
Asker og Drammen, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Husbanken,
Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn
Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund.
Med bakgrunn i de positive erfaringene med
FutureBuilt 2010–2020, ønsker FutureBuilts
programstyre å videreføre programmet i en ny
periode 2021–2030. Det nye programmet er
foreløpig kalt FutureBuilt 2.0.
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ET INNOVASJONS- OG
FORBILDEPROGRAM

Viktige kilder til klimagassutslipp
fra byer og tettsteder er transport,
energibruk, materialbruk og
bygg- og anleggsvirksomhet.
Forbildeprosjektene i FutureBuilt 2.0
skal demonstrere innovative løsninger,
strekke seg mot nullutslipp og
samtidig bidra til et godt bymiljø og
sosial bærekraft
Følgende typer forbildeprosjekter er særlig
relevant for FutureBuilt 2.0:
ƗƗ Byområder og bydeler
ƗƗ Nabolag og kvartal
ƗƗ Fysisk infrastruktur for bærekraftige og
sirkulære løsninger
ƗƗ Bygg, anlegg og offentlige rom
ƗƗ Nybygg, rehabilitering og
transformasjonsprosjekter
BYMILJØ OG ARKITEKTUR
Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk
kvalitet, bygge opp under overordnete
planer og byplangrep og ta hensyn til viktige
kultur- og bygningsmiljø. Det skal tilstrebes
funksjonsblanding, gode uterom, mulighet for
rekreasjon og opplevelser i nærmiljøet, trygghet
og inkludering.
GRØNN MOBILITET
Forbildeprosjektene skal tilrettelegge for en
kortreist hverdag, hvor det å gå, sykle eller
reise kollektivt er et naturlig valg. Det skal tilbys
deleløsninger for grønn transport og høykvalitets
fasiliteter for sykkel og annen mikromobilitet.
ENERGI
Forbildeprosjektene skal som hovedregel
strekke seg mot null- og plussenergi. Det skal
demonstreres helhetlige energiløsninger for bygg
og områder med integrert energiproduksjon,
mikronett, effektstyring og energilagring.

6

MATERIALER OG SIRKULÆR RESSURSBRUK
Forbildeprosjektene skal benytte lav- og
nullutslipps byggematerialer og demonstrere
sirkulære løsninger med blant annet ombruk av
bygg og materialer. Forbildeprosjektene skal vise
arealeffektive løsninger, stimulere til sambruk,
være fleksible og endringsdyktige.
TRANSFORMASJON AV
EKSISTERENDE BYGG
Forbildeprosjektene skal demonstrere gode
løsninger for klimavennlig transformasjon
og rehabilitering av eksisterende bygg og
byområder.
DELELØSNINGER
Forbildeprosjektene skal vise gode løsninger for
deling av areal, funksjoner, transportløsninger,
redskaper og andre materielle ressurser. Det
skal vises nye løsninger for bolig og arbeid
som reduserer forbruk og stimulerer til sosialt
fellesskap.
SIRKULÆR INFRASTRUKTUR
Forbildeprosjektene skal demonstrere innovative
løsninger og infrastruktur for sirkulær
ressursbruk i byer og tettsteder. Dette kan
omfatte både organisk materiale, byggematerialer
og energi.
FOSSILFRIE BYGG
Forbildeprosjektene skal vise at det er mulig
å redusere bruken av plast i bygg og anlegg.
Mengden fossil plast skal reduseres, og det skal
benyttes alternative produkter som for eksempel
bioplast.
BIOLOGISK MANGFOLD,
KLIMATILPASNING OG DYRKING
Forbildeprosjektene skal demonstrere hvordan
grøntområder, uterom, tak og balkonger kan
utvikles slik at de bidrar til økt biologisk mangfold
og vannfordrøyning, og muliggjør urban dyrking.
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ORGANISERING AV
FUTUREBUILT 2.0

FutureBuilt 2.0 vil bli organisert som et
programsamarbeid. Foreløpig er følgende
partnere aktuelle:
ƗƗ Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner.
Det er åpnet opp for å utvide med et par
kommuner til.
ƗƗ Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Klima- og
miljødepartementet, Husbanken, Direktoratet
for byggkvalitet og Enova.
ƗƗ Grønn Byggallianse og Norske arkitekters
landsforbund
Programarbeidet skal drives av et eksternt
sekretariat som fungerer på vegne av hele
partnerskapet. Sekretariatets kjerneaktiviteter
vil være:
ƗƗ Rekruttere inn nye forbildeprosjekter
(offentlige og private)
ƗƗ Fastsette ambisjonsnivå for
forbildeprosjektene på klima, kvalitet og
innovasjon
ƗƗ Bistå utbyggere, prosjekteringsteam
og utførende faglig og prosessuelt med
realisering av forbildeprosjektene.
ƗƗ Bred kommunikasjon av forbildeprosjektene,
involverte aktører og partnere
ƗƗ Bidra til læring og erfaringsutveksling
fra forbildeprosjektene gjennom blant
annet visninger, workshops, konferanser,
nettverksarbeid og dokumentasjon.
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VISJON:
FutureBuilt 2.0 skal vise at det mulig å utvikle
den attraktive og klimanøytrale byen.
MÅL:
ƗƗ FutureBuilt 2.0 skal bidra til å realisere 50
forbildeprosjekter med høy kvalitet og lave
klimagassutslipp, som også stimulerer til et
bærekraftig byliv.
ƗƗ FutureBuilt 2.0 skal være en innovasjons- og
læringsarena for utvikling av nye prosesser og
klimavennlige løsninger.
ƗƗ FutureBuilt 2.0 skal være et nasjonalt og
internasjonalt utstillingsvindu

FUTUREBUILT 2.0 LEVERER OGSÅ
PÅ FNS BÆREKRAFTSMÅL:

REN ENERGI
FOR ALLE

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

BÆREKRAFTIGE
BYER OG SAMFUNN

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE
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ERFARINGER FRA
FUTUREBUILT 2010 –2020

BILDEKREDITERING:

Forbildeprogrammet FutureBuilt har
pågått i ti år. Takket være innovative og
modige offentlige og private utbyggere
har porteføljen av forbildeprosjekter
oversteget 50, og halvparten er
ferdig bygget. FutureBuilt har skapt
entusiasme og bidratt til læring og
utvikling i byggebransjen.

Undervisningsbygg Oslo KF
MAD arkitekter
Arkitema Architects
Strasbourg.eu
Geir Anders Rybakken Ørslien
Finn Ståle Felberg/Element Arkitekter
Tove Lauluten
Are Carlsen
Jean Lorentzen
Snøhetta/MIR
LPO arkitekter
Linje arkitektur AS
Transborder Studio AS
Sverre Chr. Jarild
Lund Hagem arkitekter/Atelier Oslo
NORD Arkitekter/3RW
Hundven-Clements Photography/
LINK arkitektur AS
Hertha Hurnaus
tegn 3
Code arkitektur
Åse Holte/Asplan Viak

FutureBuilt har som visjon å vise at det er mulig
å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med
høy kvalitet. Målet er å bidra til å realisere 50
innovative forbildeprosjekter med minimum 50
prosent redusert klimafotavtrykk fra transport,
energi og materialer. Programmet fungerer som
en innovasjons- og læringsarena for myndigheter,
kommuner og hele byggenæringen. Faglig
oppfølging og support er kombinert med bred
kommunikasjon og en rekke tiltak for visning,
profilering og erfaringsdeling.
Programmet framstår, både nasjonalt og
internasjonalt, som et forbilledlig eksempel på
en koordinert regional satsing på klimavennlige
bygg og byområder som har skapt konkrete
resultater som bidrar til å endre bransjen.
Forbildeprosjektene fordeler seg på byområder
og enkeltbygg innenfor alle bygningskategorier.
Les mer om FutureBuilt på www.futurebuilt.no

Partnere i FutureBuilt:
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