Hvordan bli et FutureBuilt-prosjekt?
Dersom du har et ambisiøst byggeprosjekt i Oslo, Bærum, Asker eller
Drammen, kan det kanskje bli et
FutureBuilt-prosjekt. Her er noen
kontrollspørsmål for å vurdere om ditt
prosjekt er egnet for FutureBuilt:
1. Nærhet til kollektivknutepunkt
2. Høye ambisjoner for klima og miljø
3. Høye ambisjoner for arkitektonisk
kvalitet – både i bygget og med
tanke på omgivelsene
4. Innovative energi- og klimaløsninger
eller -egenskaper som skiller ditt
prosjekt fra andre prosjekter.

FutureBuilt, C/O NAL
Josefines gate 34, N-0351 Oslo
Phone: +47 23 33 25 00
www.futurebuilt.no

Beslutningen om hvilke prosjekter som
blir med i programmet fattes av en lokal
styringsgruppe i den enkelte kommune.
«Søknaden» er et kvalitetsprogram
som synliggjør prosjektets ambisjoner,
utviklet av utbygger i dialog med
FutureBuilt og kommunen.
Kontakt oss!
Dersom du tror du har et aktuelt
prosjekt, kan du gjerne kontakte oss på
futurebuilt@futurebuilt.no. Vi oppfordrer
utbyggere til å ta kontakt så tidlig som
mulig i prosessen da mange viktige
valg tas tidlig i prosessen.

FutureBuilt
søker djerve
utbyggere

Oslo-regionen er Norges største byregion. Her skjer det nå en sterk vekst, med en
forventet befolkningsøkning på 40 prosent de nærmeste 30 år. Behovet er derfor
stort for utvikling av både boliger, arbeidsplasser og transportsystem. For å støtte
opp om en klimavennlig byutvikling har kommunene vest i Oslo-regionen – Oslo,
Bærum, Asker og Drammen – gått sammen om programmet FutureBuilt.
FutureBuilt er et tiårig program som går til 2020 med mål om å få frem 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene
med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk.

Hva er et forbildeprosjekt?
Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal vise
at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg
og byområder med høy kvalitet. Et sett
kvalitetskriterier angir ambisjonsnivået for
forbildeprosjektene:
–– Forbildeprosjektene skal være
nyskapende og godt egnet for visning
og profilering.
–– Forbildeprosjektene skal ha høy
arkitektonisk og miljømessig kvalitet og
bidra til et godt og robust bymiljø med
god livskvalitet.
–– Forbildeprosjektene skal ha god
lokalisering nær høyfrekvent kollektivknutepunkt og minimum 50 prosent
redusert klimagassutslipp totalt, fra
transport, energi- og materialbruk.
Et forbildeprosjekt kan være både område
og enkeltbygg, nybygg og rehabilitering, og
utbyggerne kan være både kommunale og
private. Det er et mål at forbildeprosjektene
skal gjenspeile byggevirksomhetens
bredde av programmer og prosjekttyper.

Hva er forpliktelsene?
Prosjektene som går inn i programmet har
som mål å oppfylle kvalitetskriteriene samt
å dokumentere at disse kvalitetene oppnås.
Reduserte klimagassutslipp etterprøves
med Statsbyggs klimagassregnskap eller
gjennom BREEAM-NOR. Helt konkret

betyr det at man kan kvalifisere seg til
FutureBuilt ved å plukke poeng innenfor
energi, materialbruk og transport i henhold til
BREEAM-NOR-manualen. Prosjektene skal
stimulere til nyskaping og endret praksis
og være en læringsarena for utbyggere,
arkitekter, rådgivere, entreprenører,
kommuner og brukere.

Hva er fordelene?
Den som bygger et forbildeprosjekt i
FutureBuilt må yte litt ekstra, men til
gjengjeld venter prioritert saksbehandling,
reduserte gebyrer og faglig bistand.
Du får rådgiving fra håndplukkede
fagpersoner, tilbud om deltakelse på
spesialutviklede studieturer, erfaringsutveksling med andre forbildeprosjekter
og rett til å markedsføre prosjektet som et
forbildeprosjekt i FutureBuilt. Alle forbildeprosjektene presenteres i Norges mest
omfattende database for miljøvennlig
arkitektur og profileres jevnlig i våre
nyhetsbrev.
Oslo, Asker og Drammen kommuner
tilbyr også reduserte byggesaksgebyrer
for prosjekter i FutureBuilt. Kommunene
har i tillegg til saksbehandler en lokal
prosjektleder i FutureBuilt som sørger
for at saken ikke stopper opp noe sted
og bidrar til prioritert og løsningsorientert
saksbehandling.
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