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Emergence





Selvkjørende busser

● Pilotprosjekt med selvkjørende busser på Fornebu 
sommeren 2018 

● Målet var å lære hvordan selvkjørende transport 
kommer til å påvirke fremtidens byutvikling.

● Gjennomført i samarbeid med Acando, Bærum 
Kommune, Nobina og Ruter

● To busser gikk fra 5. jun. – 31. aug. sommeren 2018

● Transporterte mennesker fra Fornebu S til Storøya 
badestrand.

● Over 10 000 passasjerer!

● Gikk totalt 4.000 km

● Trafikanter og folk var veldig glade og positive til 
prosjektet.





Bilder av grønn mobilitet



9.4



9.4 FutureBuilt Fornebu

● På Fornebu felt 9.4 skal det bygges 600 boliger i 

FututreBuilt programmet

● Skal bli et utstillingsvindu for fremtidsrettet 

byutvikling med fokus på miljøvennlig transport-, 

energi- og materialbruk

● Mål om 50% reduksjon i klimagassutslipp fra 

materialer, transport og energi 

● 200 av boligene skal være forbildeprosjekter med 

særlige miljøkrav

● Sentralt for utviklingen står miljøfokus i byggeriet, 

delingsøkonomi, grønn mobilitet, urbant 

landbruk, energieffektivitet, energi- og laststyring,  

smarthusteknologi og fellesskapsløsninger

www.futurebuilt.no

http://www.futurebuilt.no/


FutureBuilt - miljøambisjoner

• Forbilder:
• 150 boliger nær-nullenergi (nZEB-

40 kW-time/m2)

• 50 boliger i massivtre over 5 

etasjer

• Energi- og effektstyring

• Sirkulært prosjekt

• Midlertidig felleshus

• Mål om samlet reduksjon i 

klimagassutslipp på opptil 50%
• Transport 

• Energi

• Materialbruk

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 5

Kvartal 6



Midlertidig Felleshus

• Forsamlingslokale for befolkningen på Fornebu

• Lånes ut på forespørsel til OBOS

• Har vært brukt til barnebursdager, firmafester, dåp, 

skoletreff, barnehagevandring, matlagingskurs ++

• I tilknytning til parsellhagene som driftes av Fornebu 

Parsellhageforening

• Ferdigstilt mai 2019

• Identitetsmarkør for prosjekt 9.4 

• Tilsvarende bygg vil bygges i det fremtidige prosjektet

• Sirkulært bygg

• Kortreiste materialer og gjenbruksmaterialer

• Bygget på en stålramme, kan flyttes på et senere tidspunkt

• Solceller på tak, energi lagres på et batteri

• Off-grid – ikke koblet på strømnettet

• Bygget av Natur VGS + entreprenør Hogne 

Myrvold




