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Følgende byer deltar i Reinventing Cities: Auckland, Cape Town, Chicago, Houston, Madrid, Milano, Montreal, Oslo, Paris, Portland, Reykjavik,
Rio de Janeiro, Salvador, San Francisco og Vancouver. Til sammen har byene lagt 39 eiendommer inn i konkurransen, og private aktører har
blitt invitert til å komme med sine bærekraftige konsepter til eiendommene.

OSLO KOMMUNE
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KORT OM
KONKURRANSEOPPGAVEN
Oslo kommune ønsker å være i front i kampen mot
klimaendringer, og stiller med to eiendommer i
Groruddalen i den internasjonale konkurransen
Reinventing Cities. Eiendommene er lokalisert på Furuset
og Stovner. Frem til 7. mai var forslagene fra finalistene
utstilt på hvert sitt lokalbibliotek (Furuset og Stovner).
Konkurransen Reinventing Cities arrangeres av C40 (Cities
Climate Leadership Group). Storbyer verden over spiller
en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om
klimagassutslipp. 15 av verdens storbyer deltar i denne
internasjonale miljø- og klimakonkurransen. Til sammen
har byene bidratt med 39 eiendommer inn i konkurransen,
og private aktører har blitt invitert til å komme med sine
bærekraftige konsepter til eiendommene. Vinnerteamet
for hver enkelt eiendom gis muligheten til å kjøpe og
utvikle eiendommen i tråd med vinnerforslaget.
Konkurransen skal sette nye standarder for klimavennlige
urbane prosjekter, og bane vei for nye måter å arbeide
tverrfaglig på for å oppnå de beste innovative løsningene
for fremtidens byer. Konkurransen åpner for å konkurrere
på blant annet innovasjon, arkitektur, og ulike former for
kollektivløsninger og sambruk. Eiendommene som skal
utvikles,er lagt ut? for salg med kriterier knyttet til klima
og bærekraft. Målet er å stimulere til nullutslipp.
Oslo har to eiendommer med i konkurransen, begge eid
av Oslo kommune og lokalisert i Groruddalen.
Grorudalssatsingen har gitt området et betydelig løft, i
form av blant annet nye parker og turveier, oppgradering
av offentlige rom, gjenåpning av bekker, bedre belysning,
nye lekeplasser med utstyr og kunst i offentlig rom. Flere
private aktører har i den siste tiden vist økt interesse for
området.
Konkurransen skal vise vei mot nullutslippssamfunnet.
Målgruppen for konkurransen er utviklere, arkitekter og
prosjekterende med bærekraftskompetanse. På hver
eiendom kåres en vinner, som får anledning til å kjøpe
eiendommen og realisere vinnerforslaget.

HVA ER «REINVENTING CITIES »?
Konkurransen er satt i gang av et internasjonalt
storbynettverk, kalt Cities Climate Leadership Group
(C40), som har forpliktet seg til å adressere
klimaendringer. Konkurransen skal stimulere til
nullutslipp og nye innovative klima- og miljøløsninger
gjennom å realisere pilotprosjekter.
Konkurransen er en videreføring av den suksessfulle
konkurransen Reinventing Paris 2015, som ble initiert av
ordføreren i Paris og nå også styreleder i C40 Anne
Hidalgo. Paris-konkurransen som omhandlet 23
eiendommer fikk meget god respons med over 800
innkomne forslag.
Forlatte bygninger, parkeringsplasser og utfordrende
tomter får nå nytt liv med klimavennlige løsninger. Etter
suksessen i Paris har C40 i gang denne globale
konkurransen for å invitere verdens byer til å sette en ny
standard for bærekraftig utvikling – og å finne fremtidens
løsninger.
Følgende byer deltar i Reinventing Cities: Auckland, Cape
Town, Chicago, Houston, Madrid, Milano, Montreal, Oslo,
Paris, Portland, Reykjavik, Rio de Janeiro, Salvador, San
Francisco og Vancouver (15 totalt).
HVORFOR ER OSLO MED?
Konkurransen oppfordrer politikere i verdens byer til å
vektlegge en grønn og innovativ byutvikling, spesielt med
tanke på bygg- og anleggsnæringen, samarbeid med
private aktører, og energi-, transport- og avfallsløsninger.
Oslo kommune har allerede et av verdens mest ambisiøse
klimamål, blant annet ved å jobbe for å redusere
utslippene med 95 prosent innen 2030 og innføringen av
et eget klimabudsjett som verktøy for å styre mot et slikt
mål. Oslo er også Europas miljøhovedstad i 2019, og
grønn innovasjon og klimavennlig byutvikling er
avgjørende for å nå de ambisiøse klimamålene.
Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens
grunneier, og gjennomfører konkurransen for Oslo
kommune.
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RANGERING

GJENNOMFØRING AV
KONKURRANSEN
GJENNOMFØRING AV KONKURRANSENS FØRSTE FASE:
UTVELGELSE AV TEAM
Aktuelle aktører kunne melde sin interesse innen 31. mai 2018.
I første runde kom det inn tolv forslag som ble gjennomgått og vurdert
av en utvelgelseskomité, som bestod av ulike representanter fra Oslo
kommune, C40 og FutureBuilt. Seks finalistteam ble med videre i
konkurransen. To team trakk seg. De siste fire teamene utdypet sine
konsepter, og avga et endelig og bindende prosjekttilbud henholdsvis i
februar og mars 2019.
Konkurransen oppfordrer til nye typer samarbeid som kan gi nye
løsninger og attraktive prosjekter. Aktørene består derfor av
tverrfaglige team med kompetanse innenfor blant annet arkitektur,
trafikk/transport, eiendomsutvikling og økonomi. I tillegg oppfordres
deltakerteamene til også å samarbeide med en lokal partner for å
forsikre seg om at lokale regler følges - og for å legge til rette for lokal
involvering.
GJENNOMFØRING AV KONKURRANSES ANDRE FASE:
ARKITEKTKONKURRANSEN
Finalistteamene som gikk videre var ikke rangert. Evalueringen av fase
to ble gjort uavhengig av evalueringen i fase 1, noe som tilsier at alle
team var likestilt. Konkurransens andre fase ble igangsatt i slutten av
september 2018. Konkurransen bygger på to typer dokumenter:
Konkurransereglement og dokumenter om stedsbestemte krav for hver
eiendom.
Følgende aktører var finalister for eiendommen på Furuset:
1. The Urban Village Team (OBOS Nye Hjem AS, LPO architects, SLA,
Bollinger+Grohmann, Veidekke Entreprenør AS)
2. CONTROL GREEN GROUP (Control AS, Kaden+Lager GmbH)
Følgende aktører var finalister for eiendommen på Stovner:
1. «Recipe for Future Living» (Ineo eiendom AS, Mad arkitekter,
Landskap+ AS, Asplan Viak, Vill Energi AS, Léva Urban Design,
Resirqel AS, Mad communication AS, Deichman Bibliotek Stovner)
2. «Our Reinvented Village» (Norske Helsehus AS, White arkitekter AB,
COWI AS, OSLO INTERNATIONAL HUB, Sopra Steria AS, IOTA
Fundation, NORANERGY AS, SINTEF AS, Helseforetaket Incita AS)

FURUSET:
KONKURRANSENS VINNER - FURUSET
Motto: «The Urban Village»
The Urban Village Team:
OBOS Nye Hjem AS
LPO architects,
SLA
Bollinger+Grohmann
Veidekke Entreprenør AS
Hunton Fiber AS
ANDRE PLASS:
Motto: «Future Set»
CONTROL GREEN GROUP:
Control AS
Kaden+Lager GmbH

STOVNER:
KONKURRANSENS VINNER - STOVNER
Motto: «Recipe for Future Living»
Ineo eiendomAS
Mad arkitekter
Landskap+ AS
Asplan Viak
Vill Energi AS
Léva Urban Design
Resirqel AS
Mad communication AS
Deichman Bibliotek Stovner
ANDRE PLASS:
«Our Reinvented Village»:
Norske Helsehus AS
White arkitekter AB
COWI AS
OSLO INTERNATIONAL HUB
Sopra Steria AS
IOTA Fundation
NORANERGY AS
SINTEF AS
Helseforetaket Incita AS
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JURY

JURY
De innleverte utkastene er bedømt av
en jury med følgende sammensetning:

Trond Moengen
Sivilingeniør, Energidata Consulting AS
Klimaetaten
Juryens leder

Katharina Bramslev
Sivilingeniør bygg, Grønn Byggallianse
Oppnevnt av EBY

Rolf Hagen
Arkitekt MNAL, Context AS
Oppnevnt av NAL

Ragnhild Momrak
Landskapsarkitekt MNLA,
Dronninga Landskap
Oppnevnt av NLA

Arne Bergsgard
Planlegger
Plan- og bygningsetaten i Oslo

Bjørn Hallme
Representant Bydelsutvalget
Bydel Stovner

Halvor Voldstad
Planlegger, Bydelsadministrasjonen
Bydel Furuset

Desirée Bernhardt
Forum Manager, Low-Carbon Districts
C40

Kai Reaver
Arkitekt MNAL
Norske arkitekters landsforbund
Juryens sekretær

Utgitt av Norske arkitekters landsforbund
på oppdrag av Oslo Kommune.

Konkurransen gjennomført som ledd i å finne aktuell kjøper, for
deretter å gjennomføre ordinært direktesalg til markedspris.
Konkurransen arrangeres av Oslo Kommune og C40, men
gjennomføringen håndteres av Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Innleveringsfristen var satt til fredag 15.02.2019 for Furuset. For
Stovner ble innlevering utsatt i fire uker til 15.03.2019 for at finalistene
skulle få anledning til å sette seg inn i forslag til regulering for Fossum.
Forslag til detaljregulering ble kunngjort utlagt til offentlig ettersyn
den 4. mars. Alle fire bud ble formelt godkjent av juryen for videre
juryering. Konkurranseutkastene ble vurdert av en kompetent fagjury
og det ble gjennomført fem jurymøter hhv. 01.april, 10.april, 23.april,
29. april, og 06.mai, 2019.
Juryens mandat har vært å kåre konkurransens vinnere.
Vinneren av konkurransen og øvrige premierte ble offentliggjort under
et arrangement i Jacob Kirke i Oslo 22.mai 2019. Alle
konkurranseutkastene ble stilt ut i kommunens bibliotek henholdsvis
på Furuset og på Stovner under konkurransen.
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EVALUERINGSKRITERIER
Forslagene er alle vurdert etter følgende kriterier;
A. Teamets kvalitet og egnethet for gjennomføring av det
tilbudte prosjektet
B. Forretningsmodellens gjennomførbarhet og relevansen
av den finansielle og økonomiske ordningen
C. Løsning på tomtens og områdets utfordringer
D. Forslagenes løsninger for å møte ti spesifiserte
utfordringer knyttet til klima (nevnt under), i tillegg til
de stedsspesifikke krav stilt fra Oslo kommune (Site
Specific Requirements). De ti spesifiserte
utfordringene er som følger:
1. Site efficiency and supply of clean energy
1. Stedets effektivitet og tilførsel av ren energi
2. Sustainable materials management circular
economy and waste
2. Bærekraftig materialbruk, sirkulær økonomi og
avfall
3. Low-carbon mobility
3. Lavkarbon mobilitet
4. Climate resilience and adaptation
4. Klimafølsomhet og tilpasning
5. New green services
5. Nye grønne tjenester for området og nabolaget
6. Green growth and smart cities
6. Ren vekst og smarte byer
7. Sustainable water management
7. Bærekraftig vannhåndtering
8. Biodiversity, urban re-vegetation and agriculture
8. Biodiversitet, urban re-vegetasjon og landbruk
9. Inclusive actions and community benefits
9. Inkluderende tiltak og samfunnsmessige fordeler
10. Innovative architecture and urban design
10. Innovativ arkitektur og urban design

STEDSSPESIFIKKE KRAV, STOVNER
Fremtidige utviklere (budgivers konsortium) forventes å
jobbe med etableringen av nye urbane funksjoner som
kan gi et positivt bidrag til utviklingen av Stovner: for
eksempel nye boliger, kontorer, tjenester, kafeer og så
videre. Løsninger som utfordrer konvensjonell planløsning
med en høyere andel fellesarealer, så som klesvask,
kokesoner, opphold vil være spesielt interessante.
STEDSSPESIFIKKE KRAV, FURUSET
Fremtidige utviklere (budgivers konsortium) forventes å
jobbe med fremskaffelse av nye boliger med høy
bokvalitet og som kan bidra positivt til utviklingen av
Furuset. Løsninger som utfordrer konvensjonell
planløsning med en høyere andel fellesarealer i. Klesvask,
kokesoner kan være spesielt interessante.
Forventninger til det innleverte materialet: Fremtidige
utviklere (budgivere konsortium) forventes å fokusere på
etableringen av et nytt attraktivt urbant rom med
funksjoner som kan gi et positivt bidrag til utviklingen av
lokalområdet.
VURDERING AV KRITERIENE
Vurdering av kriteriene A og B er gjennomført av EBY
(Eiendoms- og byfornyelsesetaten)
EBY har vurdert de alle fire finale-teamene i henhold til
disse kriteriene. Vurderingen er at alle fire forslagene
oppfyller et minimum terskelnivå på de to kriteriene.
Målene 1 til 8 under punkt D er også evaluert av C40s
ekspertteam og av EBY. Vurderingen er lagt frem for
juryen og har vært en sentral del av grunnlaget for juryens
vurdering av løsningene for å møte disse første 8
C40-målene. Fagjuryen i arkitektkonkurranse har hatt
aleneansvar om å vurdere mål nr. 9. Inkluderende tiltak
og samfunnsmessige fordeler og nr. 10. Innovativ
arkitektur og urban design.

OSLO KOMMUNE
«REINVENTING CITIES - OSLO: FURUSET OG STOVNER»

JURYENS GENERELLE VURDERING AV
HELE KONKURRANSEN
Oslo kommune og C40 har gjennomført konkurransen for
å utforske det potensialet som ligger i
konkurranseområdet, samt potensialet i å utvikle
eiendom på en mer klima,- og miljøvennlig måte.
Det er et generelt høyt kvalitetsnivå blant de 4 innleverte
forslagene. De vinnende forslagene skiller seg ut ved
idérike og gjennomarbeidede grep som integrerer
konkurransens intensjoner, krav og kriterier til helhetlige
designforslag, men naturligvis med ulike styrker og
muligheter for forbedring.

Alle finaleforslagene har presentert løsninger som vil gi
de to områdene et betydelig løft. Forslagene har vektlagt
forskjellige kvaliteter litt ulikt og har valgt å løfte frem og
prioritere ulike løsninger for å oppnå dette. Gode
løsninger for energi og miljø, klima, mobilitet, sosial
bærekraft samt innovativ arkitektur og design er sentrale
elementer i evalueringskriteriene og er presentert med
ulike løsningsvalg og vektlegging i de fire forslagene.
Juryens vurdering er at gjennomføringen av en slik
konkurranseform for nettopp disse to områdene har
frembrakt løsninger det ellers kunne vært vanskelig å få
frem, og vurderer derfor konkurransen om vellykket.

Mai 2019

Trond Moengen

Katharina Bramslev

Rolf Hagen

Sivilingeniør, Energidata Consulting
AS, Klimaetaten
Juryens leder

Sivilingeniør bygg, Grønn Byggallianse
Oppnevnt av EBY

Arkitekt MNAL, Context AS
Oppnevnt av NAL

Ragnhild Momrak

Arne Bergsgard

Halvor Voldstad

Landskapsarkitekt MNLA,
Dronninga Landskap
Oppnevnt av NLA

Planlegger
Plan- og bygningsetaten i Oslo

Planlegger, Bydelsadministrasjonen
Bydel Furuset

Bjørn Hallme

Desirée Bernhardt

Kai Reaver

Representant Bydelsutvalget
Bydel Stovner

Forum Manager, Low-Carbon Districts
C40

Arkitekt MNAL
Norske arkitekters landsforbund
Juryens sekretær
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KONKURRANSETOMT 1:

BYGATA, FURUSET

OSLO KOMMUNE
«REINVENTING CITIES - OSLO: FURUSET OG STOVNER»

FURUSET:

OM TOMTA
Eiendommen på Furuset ligger sentralt og innenfor
områdereguleringen for Furuset. Dette området på
Furuset er kommunens forbildeområde innenfor
FutureBuilt-programmet, som har som mål å utvikle
klimanøytrale byområder og arkitektur. På Furuset er flere
prosjekter ferdigstilt, og flere er under planlegging.
Eksempler er Verdensparken, gjenåpning av bekkeløp, og
nye boliger i Karihaugveien (Selvaag/JM). Mange er
FutureBuilt-prosjekter med høye miljøkrav - som Trygve
Lies Plass, Furuset Hageby, Førstehjemsboligene i
Usholtveien 31, Verdensparken skole og nytt
mikroenergisystem.
Konkurransetomten er en tomt sentralt plassert i den nye
Bygata og er på ca. 2 000 m2, og kan gå rett på byggesak
uten detaljregulering.
Furuset ligger i Groruddalen, i Oslo. Furuset ble utviklet
på 1970-tallet og omfatter boliger, skoler, barnehager,
pleiehjem, et kjøpesenter, andre kommersielle
eiendommer og offentlige tjenester.
Furuset er et meget flerkulturelt nabolag med 140
nasjonaliteter representert. Teamene må ta imot
interessante utfordringer med sosial integrasjon for
ombygging av dette stedet.
Groruddalssatsingen ble etablert for å takle de fysiske,
miljømessige, sosiale og pedagogiske utfordringene
befolkningen står overfor.
I de senere årene har Furuset sett betydelige forbedringer
og oppgraderinger av offentlig plass, som f.eks.
Verdensparken, en gjenåpnet bekk, bedre belysning,
lekeapparater og kunst i det offentlige rom.

De siste par årene har private boligselskaper begynt å
oppgradere sine bygninger etter mange års dårlig
vedlikehold. Etter mange år uten nybygging har flere
tyngre eiendomsutviklere posisjonert seg for
eiendomsutvikling i området.
Forventet program for Furuset vil være å få fremtidige
utviklere og deres team til å utvikle boliger til leie eller til
salgs. Løsninger som utfordrer konvensjonell planløsning
med en høyere andel fellesarealer, dvs. vaskerom,
kokesoner vil være spesielt interessante, løsninger som
bidrar til lavere kostnader og rimelige boliger vil bli vektet
i evalueringen.
Program som fellesrom i første etasje, dvs. vaskerom,
kokesoner, kafeer, treningssenter kan foreslås for å skape
eierskap blant lokalsamfunnet. Forslagene må inkludere
aspekter av byutvikling og eksisterende tjenester i
området. Ved utbygging av boliger til salgs skal Oslo
kommune ha en fortrinnsrett på 10% for boliger.
Tomten er relativt flatt, og en del av tomten, S6, er i
områdereguleringen. Tomten har en størrelse på rundt
2000 kvadratmeter. Hovedplanen for Furuset gir en
bygningstetthet på maksimalt tillatt %-BRA = 200%.
Maksimal høyde og høyde på høyden er 19 m over
gjennomsnittet ferdig planlagt terreng. Den tillatte
minimumshøyden i første etasje er 4,0 m. Første etasje
skal være åpen for publikum.
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FURUSET:

GJENNOMGANG AV DE ULIKE FINALISTENES TEAM MTP. KVALITET OG EGNETHET
TIL Å GJENNOMFØRE PROSJEKTET
KRITERIE A:
Under dette kriteriet er teamsammensetningen vurdert,
herunder hvilke fag som er implementert i teamet. Det er
sett hen hvorvidt og i hvilken grad teamet besitter den
nødvendige kompetansen og erfaringen for å kunne
gjennomføre det tilbudte prosjektet. Arbeidserfaring,
herunder relevante gjennomførte prosjekter, er
hensyntatt ved evalueringen.
«FUTURE SET»
«Future Set» tilbyr et lite team, utelukkende bestående
av arkitekter og eiendomsutvikler/investor. Teamet
henviser til flere gode, relevante prosjekter når det
gjelder bygging i treverk og treverkhybrid, noe som
styrker prosjektets pålitelighet. Teamet mangler derimot
erfaringen i å bygge miljøvennlig på et overordnet nivå
(karbonnøytralt, tilfredsstillende BREAAM e.l).
Miljøekspertise er heller ikke implementert i teamet, noe
som trekker teamet ned.
«THE URBAN VILLAGE»
«The Urban Village» tilbyr et bredt sammensatt team,
bestående av både arkitekter, rådgivere innenfor
byplanlegging og urbane rom, og miljøekspertise. Det er
henvist til flere relevante klima- og miljøvennlige
prosjekter, noe som tilsier at teamet innehar erfaringen i
å tenke og bygge klimavennlig. Teamet har knyttet til seg
Hunton Fiber AS som har erfaring med bruk av
treprodukter. «The Urban Village» har også knyttet til seg
en entreprenør for å gjennomføre prosjektet og en
trefiberisolatør. Dette styrker teamet og gjør at det
fremstår mer solid mtp. gjennomførbarhet.

OPPSUMMERING
Begge teamene anses å tilfredsstille kravene til kvalitet og
egnethet for å gjennomføre prosjektet.
«The Urban Village» består av et bredere og mer
dekkende team sammenliknet med «Future Set». Teamet
har også knyttet til seg rådgivere som styrker soliditeten
mtp. gjennomførbarheten av prosjektet.
Ingen av teamene har knyttet til seg lokale aktører og
graden av brukerinvolvering er derfor lav. Begge
tilbyderne ville kunne tjent på å implementere dette i
teamene sine, men især «The Urban Village» har
beskrevet en god prosess med lokal medvirkning.

OSLO KOMMUNE
«REINVENTING CITIES - OSLO: FURUSET OG STOVNER»

KRITERIE B:
Under dette kriteriet er det lagt vekt på selskapenes
likviditet og soliditet beregnet utifra tilbyders tilgjengelige
regnskap og opplysninger om egenkapital. Eventuelle
bankgarantier og morselskapsgarantier er også tatt i
betraktning.
«FUTURE SET»
Kontraktspart vil i henhold til tilbud være et SPV, som
Control AS vil stille morselskapsgaranti for. Finansene i
Control AS er derfor av interesse å se hen til.
Control AS har hatt god likviditet og soliditet, men
selskapet har lite egenkapital. Det er ikke oppgitt noe om
hvordan prosjektet skal finansieres i form av andel
egenkapital, banklån e.l.

OPPSUMMERING
Begge teamene anses å tilfredsstille krav til finansiell og
økonomisk gjennomføringsevne.
Den økonomiske og finansielle ordningen til «The Urban
Village» fremstår som mer solid enn «Future Set».

Den økonomiske og finansielle ordningen fremstår som
tilfredsstillende, men kunne vært bedre.
«THE URBAN VILLAGE»
Kontraktspart vil i henhold til tilbud være OBOS Nye
Hjem. Selskapet har solid økonomi og har hatt god og
økende profitt de senere årene. OBOS har en meget høy
egenkapital, og det er i tilbudet gitt opplysninger om at
prosjektet skal finansieres ved hjelp av noe egenkapital
(10-15%) og banklån.

Vurdering av kriteriene A og B er gjennomført av EBY
(Eiendoms- og byfornyelsesetaten)
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FURUSET:

JURYENS GENERELLE VURDERING
Områdereguleringsplanen for Furuset legger grunnlaget
for en klimavennlig utvikling på Furuset som Oslo
kommunes FutureBuilt forbildeområde. Konkurransen har
fått fram spennende forslag som følger opp kommunens
ambisjoner for Furuset.

Tomtens beliggenhet og form gjør det krevende å få til
gode, solbelyste uteareal, siden bebyggelsen skal
plasseres med fasade mot den nye bygata. Utearealene
blir dermed liggende mot nord. Prosjektene har løst dette
på ulike måter og viser interessante løsninger.

I områdereguleringsplanen etableres den nye bygata
mellom Trygve Lies plass og Granstangen. Ambisjonen er
å etablere en travel bygate med første etasjer som er
åpne mot gata. Begge prosjektene løser dette og foreslår
lokaler med ulike typer fellesfunksjoner som kafé,
sykkelverksted, nabolagsmøterom, veksthus osv.

Forslagsstillerne bak «The Urban Village» har i stor grad
lagt stedets fysiske, historiske, sosiokulturelle og
sosioøkonomiske forutsetninger til grunn som premiss for
utforming av bygg og bygningstekniske løsninger, og
behandler sosial bærekraft på en bedre måte enn sin
konkurrent ved å inkludere en rekke godt utarbeidede
fellesløsninger- og program i prosjektet.

I prosjektene drøftes og vises ulike leilighetskonsept, som
et supplement til det boligtilbudet som i dag er på
Furuset. Det vises ulike former for bofellesskap og
hvordan leilighetene kan tilpasses ulike livsfaser. Dette
utfordrer til dels reguleringsplanen som har en
bestemmelse om leilighetsstørrelser som skal sikre en
viss andel store leiligheter.

Forslag til fellesfunksjoner møter behov i lokalmiljøet på
en pragmatisk måte. Én innvending mot vinnerforslaget
er at det er lite innovativt når det gjelder
bygningstekniske løsninger og materialbruk. På den
annen side vil utprøving av et konsept basert på kjente
løsninger ha helt andre forutsetninger for oppskalering.
Svakheter i planløsning bør kunne ivaretas i dialog
mellom EBY og teamet bak Urban Village.

JURYENS AVGJØRELSE
Oppsummert mener juryen at utkastet «The Urban Village» har besvart
konkurranseoppgaven på den beste måten. Juryens avgjørelse er enstemmig.
Motto: «The Urban Village» - Konkurransens vinner.

Motto: «Future Set» - andre plass

The Urban Village Team:
OBOS Nye Hjem AS
LPO architects,
SLA
Bollinger+Grohmann
Veidekke Entreprenør AS
Hunton Fiber AS

CONTROL GREEN GROUP:
Control AS
Kaden+Lager GmbH
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FURUSET:

JURYENS ANBEFALING FOR DET VIDERE
ARBEIDET
Juryen vurderer vinnerutkastet «The Urban Village» til å være et solid
underlag for det videre arbeidet med Furuset og anbefaler Oslo kommune og
C40 å engasjere vinnerne for en dialog om videre arbeid.
Vinnerutkastet gir meget gode løsninger for en rekke
prinsipper som juryen anbefaler at legges til grunn for det
videre arbeidet:
• Forhold mot bygata
«The Urban Village» gir mye tilbake til
konkurranseområdets sosiale liv og til gatestrukturen
rundt, med blant annet en foreslått samlingsplass
med god tilgjengelighet, et grendehus åpent for alle.
og et åpent og inviterende gårdsrom.
• Bygningskropp- og struktur
Prosjektet har et godt løst konsept for bygningskropp,
som egner seg godt for det videre arbeidet.
• Fellesløsninger
Prosjektet har godt utviklede fellesområder, særlig det
felles veksthuset som fungerer som stedets sosiale
hjerte, samtidig som det henvender seg til gata. Dette
konseptet egner seg godt for det videre arbeidet.
• Bærekraft
Prosjektet har mål om å oppnå BREEAM outstanding
og dette mener juryen bør være et hovedmål i det
videre arbeidet. «The Urban Village» har potensiale til
å bli et internasjonalt foregangsprosjekt innen
bærekraft og bør fokusere på dette i det videre
arbeidet.
VIDERE ARBEID:
Ettersom denne konkurransen har vært en
idékonkurranse i forlengelse av det pågående
reguleringsarbeidet for tomten, har juryen valgt å
vektlegge prosjektenes hovedgrep, konsept, og
overordnede løsninger innenfor studieområdet. I det
videre arbeidet anbefaler juryen følgende grep:
• Bærende massivtrekonstruksjon
Løsningen foreslår både betong og massivtre. I neste
fase bør teamet jobbe for å få massivtre inn som
bærende hovedkonstruksjon. «The Urban Village» har
presentert en løsning som åpner for bruk av betong,
lavkarbonbetong eller massivtre. I det endelige
forslaget presentert i konkurransen er det valgt en
løsning med lavkarbonbetong. Det er en betydelig
forskjell på disse alternativene, og juryen hadde sett
det som ønskelig at det er mulig å realisere et
alternativt med limtre, men anerkjenner valget av
lavkarbonbetong i dette tilfellet.

• Basketballbane og utvidelse S6
Vinnerforslaget skisserer en komplett løsning for
hvordan hele S6 kan utnyttes, men har basert
hovedforslaget på ikke å utnytte arealet med
basketballbanen. I neste fase bør forslaget utnytte
hele S6, og se hvilke muligheter dette kan gi for
utforming av felles inngangsparti og kontakt mellom
prosjektets uteområder og borettslaget mot nord.
• Inngangsparti og fellesfunksjoner
Forslaget viser felles inngang til alle leiligheter via
felles kjøkken, som er samlokalisert med
vaskemaskiner. Atkomst til trapp- og heiskjerner er via
innvendige korridorer. Juryen ønsker at det legges til
rette for uformell kontakt i et felles inngangsparti, men
har ikke tro på at foreslått løsning vil gi god kvalitet.
Vaskemaskiner støyer og bør lokaliseres i eget rom, og
inngangsområdet bør bearbeides med hensyn på
åpenhet og dagslys.
• Leilighetsløsninger
Vinnerprosjektet viser leilighetsløsninger tilpasset
ulike livsfaser, f.eks kan større leiligheter deles opp i
mindre enheter. Juryen mener dette er spennende,
men ser at det utfordrer krav til leilighetsfordeling som
er fastsatt i reguleringsplanen. Gjennom
fellesløsninger kan de enkelte leilighetenes areal
reduseres, men det må sikres at prosjektet at ikke gir
mange små leiligheter med dårlig bokvalitet.
• Fasade og fysisk sammenheng mot nord
Nordfasaden er ikke godt vist i tegningsmaterialet. I
det fremtidige arbeidet bør fasaden videreutvikles slik
at den er visuelt harmonerende med omkringliggende
nabobebyggelse. Dette gjelder også på bakkeplan.
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FURUSET:

JURYENS UNDERSKRIFTER
Mai 2019

Trond Moengen

Katharina Bramslev

Rolf Hagen

Sivilingeniør, Energidata Consulting
AS, Klimaetaten
Juryens leder

Sivilingeniør bygg, Grønn Byggallianse
Oppnevnt av EBY

Arkitekt MNAL, Context AS
Oppnevnt av NAL

Ragnhild Momrak

Arne Bergsgard

Halvor Voldstad

Landskapsarkitekt MNLA,
Dronninga Landskap
Oppnevnt av NLA

Planlegger
Plan- og bygningsetaten i Oslo

Planlegger, Bydelsadministrasjonen
Bydel Furuset

Desirée Bernhardt

Kai Reaver

Forum Manager, Low-Carbon Districts
C40

Arkitekt MNAL
Norske arkitekters landsforbund
Juryens sekretær

Konkurransens vinner Furuset: Motto: «The Urban Village» av OBOS Nye Hjem AS, LPO architects, SLA, Bollinger+Grohmann, Veidekke
Entreprenør AS
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FURUSET:

GJENNOMGANG AV FINALISTENES
TILNÆRMING FOR Å MØTE DE 10 C40UTFORDRINGENE:
På de følgende sidene er det presentert en komprimert vurdering av de to finalistenes forslag for å møte de 10
C40-utfordringene. Gjennomgangen er gjort summarisk, mål for mål, med omtale av «The Urban Village» først
etterfulgt av «Future Set». Vurderingen av de åtte første målene er i stor grad basert på de den evalueringen
som er gjennomført av C40s internasjonale ekspertteam. Vurderingen av løsningene opp mot mål ni og ti er
utelukkende juryens vurdering.
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«THE URBAN VILLAGE»
1. PREMIE

KONKURRANSENS VINNER - FURUSET

THE URBAN VILLAGE
TEAM
OBOS Nye Hjem AS
LPO architects
SLA
Bollinger+Grohmann
Veidekke Entreprenør AS
Hunton Fiber AS

1. STEDETS EFFEKTIVITET OG TILFØRSEL AV REN ENERGI
«The Urban Village» presenterer en plusshusløsning som skal
nås gjennom en kombinasjon av passivhusprinsipper og
storskala produksjon av fornybar energi gjennom solceller
integrert i tak og fasader. Takene er vinklet for å optimalisere
energiproduksjonen. «The Urban Village» strekker seg også
mot BREEAM outstanding. Forslaget svarer godt på dette.
2. BÆREKRAFTIG MATERIALBRUK, SIRKULÆR ØKONOMI OG AVFALL
«The Urban Village» har presentert en løsning som åpner for
bruk av betong, lavkarbonbetong eller massivtre. I det
endelige forslaget presentert i konkurransen er det valgt en
løsning med lavkarbonbetong. Det er en betydelig forskjell på
disse alternativene, og juryen hadde sett det som ønskelig at
det er mulig å realisere et alternativt med massivtre, men
anerkjenner valget av lavkarbonbetong i dette tilfellet. Det
legger opp til en utstrakt bruk av resirkulerte materialer,
eksempelvis i armeringene i betongen. Forlaget presenterer
gode livssyklusanalyser.
3. LAVKARBON MOBILITET
Forslaget «The Urban Village» har som mål å ha karbonnøytral
transport av materialer under byggeprosessen. Dette er et
ambisiøst og positivt forslag, men det virker noe uklart
hvordan det skal oppnås. I tillegg beskrives det at det vil legges
bruk av transportmidler uten utslipp, som sykkel, gange og
el-kjøretøy. Her er imidlertid løsningen lite spesifikk.
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4. KLIMAFØLSOMHET OG TILPASNING
«The Urban Village» presenterer enkelte løsninger for å
håndtere og tilpasse seg klimaendringene, men disse er
relativt lite konkrete. Forslagsstiller ser for seg å samle opp
og gjenbruke regnvann, og i tillegg bruke resirkulert materiale
for å gjøre dette. I tillegg satses det på bruk av vegetasjon,
noe som er et godt forslag, men hvordan dette skal utspille
seg i praksis virker noe uklart presentert.
5. NYE GRØNNE TJENESTER FOR OMRÅDET OG NABOLAGET
Forslaget «The Urban Village» presenterer en aktiv bruk av
store glasshus - drivhus. Dette er en innovativ og spennende
løsning, og kan bringe gode kvaliteter inn i bomiljøet.
Prosjektet beskriver en troverdig driftsmodell for
fellesbyggene. Det er flere gode intensjoner i den presenterte
løsninger, men de er på dette stadiet ikke tydelig og konkret
beskrevet.
6. REN VEKST OG SMARTE BYER
Forslaget «The Urban Village» presenterer App OBOS - en Naboapp.
Dette kan være en spennende løsning som kan utvikles til et bredt
spekter av relevante tjenester og funksjoner. Utover dette er ikke
smart city-ambisjoner spesielt tungt adressert i forslaget.

7. BÆREKRAFTIG VANNHÅNDTERING
«The Urban Village» foreslår ikke så mye annet enn
grøntarealer for å møte dette C40-målet. De må derfor jobbe
med konkrete løsninger på dette punktet for å få
«outstanding» BREEAM. Det er også noe uklart hvordan
avrenning fra de skrå solcelletakene skal håndteres.
8. BIODIVERSITET, URBAN RE-VEGETASJON OG LANDBRUK
«The Urban Village» presenterer løsninger for å dyrke planter,
urter og andre vekster som en forlengelse av urban dyrking.
Det store drivhuset har en sentral plass i det samlede
forslaget. Juryen har vurdert dette som en innovativ løsning
som bringer gode kvaliteter inn området.
9. INKLUDERENDE TILTAK OG SAMFUNNSMESSIGE FORDELER
Forslaget «The Urban Village» har jobbet mye med dette
punktet. De har blant annet foreslått en samlingsplass med
god tilgjengelighet. Dette bidrar, etter juryens vurdering, til
en god integrering av lokalmiljøet og gode forutsetninger for
et «levende» sted. Det er i tillegg svært positivt med et
grendehus åpent for alle. «The Urban Village» foreslår videre
at de fleste fellesfunksjoner og utadvendte funksjoner skal
være samlet i glasshuset og ‘urban lab’, noe som vil bidra til
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intensitet og aktivitet i disse områdene. Dette gjør at mange
ulike aktiviteter samles på ett sted. Samlet sett er dette gode
løsninger i et åpent og inviterende gårdsrom, som unngår å
virke som en lukket bakgård.
10. INNOVATIV ARKITEKTUR OG URBAN DESIGN
«The Urban Village» foreslår en aktivisert «bygate». Dette gir
noe til Furuset. Bygningsvolumet gjør at prosjektet åpner seg
mot omgivelsene. Samtidig kan adkomsten utvikles og
forbedres noe mot nord.
Adkomsten til boligene (plan 1) kan fremstå noe
“institusjonspreget” i sin nåværende form, med mørke
korridorer og sekundære funksjoner. Dette bør derfor
bearbeides videre.

Boenhetene mangler private uteplasser. Dette kan være et
nødvendig grep for å redusere kostnader, men juryen mener
ikke at et slikt valg bør forankres i ønsket om økt fellesskap.
Selv om man har delte boformer og gode fellesløsninger,
fjerner ikke dette behovet for private soner. Juryen forstår at
dette kan være et nødvendig grep for å redusere kostnader
og valg av franske balkonger framfor store uthengte
balkonger gir langt bedre dagslysforhold i leilighetene.
Juryen mener likevel at det kan være behov for noen private
utearealer enten på bakkeplan eller med noen mindre
balkonger, selv i et prosjekt med delte boformer og gode
fellesløsninger.
De valgte solcellene virker innovative, og er godt integrerte i
arkitekturen. Samlet sett mener juryen at «The Urban Village»
presenterer gode løsninger og spennende arkitektur.
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«FUTURE SET»

ANDRE PREMIE - FURUSET

CONTROL GREEN
GROUP
Control AS
Kaden+Lager GmbH

1. STEDETS EFFEKTIVITET OG TILFØRSEL AV REN ENERGI
Forslaget «Future Set» legger til grunn en løsning som vil gi
en energibruk som ligger 30% lavere enn TEK17 og en 88%
reduksjon i CO2-utslippene knyttet til energi. Forslaget
beskriver et innovativt, 100% fornybart system for varme,
kjøling og varmt tappevann, basert på sesonglagring, men
oppgir ingen ytterligere informasjon om dette. Løsningen kan
dessverre ikke etterprøves.
Forslaget oppgir at 25% av energiforbruk i bygninger går til
belysning og utstyr. I lavenergi boliger ligger dette tallet
normalt nærmere 50%.
«Future Set» skriver at bygget i stor grad er energiuavhengig.
Det er imidlertid vanskelig å se hvordan dette er mulig med
de begrensede solenergi-installasjonene som er vist, og den
høye ambisjonen blir derfor ikke dokumentert, noe som er
uheldig.
2. BÆREKRAFTIG MATERIALBRUK, SIRKULÆR ØKONOMI OG
AVFALL
Forslaget beskriver et unikt heltre komponent-basert
byggsystem, men beskriver ikke dette ytterligere. Det er ikke
mulig å lese oppbygging av snitt eller andre tegninger - og
det er umulig å etterprøve løsningen. Utfordringer knyttet til
brann og lyd er ikke svart tilstrekkelig ut i forslaget.
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Forslaget «Future Set» har høye ambisjoner, men er mer
uklart på metode for tilnærming. Det er også et veldig sterkt
fokus på resirkulering av avfall.
3. LAVKARBON MOBILITET
Forslaget «Future Set» beskriver en ambisiøs plan for en stor
flåte av elsykler og elscootere, men det er lite informasjon
om organisering av dette. Andre transportforhold er generelt
beskrevet, med få konkrete tiltak.
4. KLIMAFØLSOMHET OG TILPASNING
Prosjekt har ingen klare ambisjoner eller forslag til løsninger
for å nå dette C40-målet, utover regnvannsoppsamling og
fordrøyning på grønne tak og i utearealer.
5. NYE GRØNNE TJENESTER FOR OMRÅDET OG NABOLAGET
Løsningen mangler i realiteten tiltak for sosial bærekraft
utover urbant jordbruk. Det er heller ikke presentert noen
driftsmodell for grønne tjenester.
6. REN VEKST OG SMARTE BYER
Forslaget «Future Set» foreslår CO2 regulert ventilasjon i
bolig. Dette vil være en nytenkende løsning, men er ikke klart
begrunnet.

7. BÆREKRAFTIG VANNHÅNDTERING
«Future Set» har presentert en ambisjon om å håndtere og
utnytte 100% av det regnvannet som faller på
bygningsmassen, med unntak av i perioder med styrtregn.
Det er imidlertid ikke klart beskrevet hvordan denne
ambisjonen skal realiseres.
8. BIODIVERSITET, URBAN RE-VEGETASJON OG LANDBRUK
Prosjektet beskriver en innovativ og interessant løsning for
lokal matproduksjon basert på ’vermicompost’. Det kan
fremstå som at det legges opp til vegetasjon og dyrkingsfelt i
de norvendte svalgangene. Bygningskroppenes plassering vil
gi skygge på utearealene store deler av året, som er i strid
med målet om utstrakt urban jordbruk.
9. INKLUDERENDE TILTAK OG SAMFUNNSMESSIGE FORDELER
I «Future Set» er fellesfunksjoner plassert på tak, i plan 1 og
ute, og ulike aktiviteter er plassert på ulike steder. Dette vil gi
stor spredning på aktivitetene og mindre samspill mellom
ulike interesser. På denne måten fremstår løsningen som
mindre inviterende. Det er derfor noe uklart hvordan «Future
Set» vil fungere som inviterende, inkluderende og styrke den
sosiale bærekraften.
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10. INNOVATIV ARKITEKTUR OG URBAN DESIGN
«Future Set» viser planløsninger som virker lite arealeffektive,
og med en del uprogrammerte arealer. Fellesarealer med
kjøkken og fellesløsninger er ikke løst på en troverdig måte.
Slik løsningene er presentert, fremstår det som at det vil bli
tilstrekkelig med dagslys. Det er lite sannsynlig at prosjektet
kan oppnå dagslysnivåer iht TEK-krav i oppholdsrom mot
svalgang. I de svært dype delte arealene vil noen av de
illustrerte planløsningene ikke tilfredsstille kravene.

Dette er en betydelig svakhet ved løsningen. Dårlig dagslys er
forbundet med dårlig bolig- og bokvalitet.
Forslaget beskriver et rasjonelt prinsipp for konstruksjon og
teknikk. Løsningen virker å gi effektive og fleksible bygg.
Foreslått komponent-basert byggsystem virker å være
innovativt, men er ikke tilstrekkelig beskrevet til å kunne
etterprøves.
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KONKURRANSETOMT 2:

FOSSUMDUMPA ,STOVNER
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STOVNER:

FOSSUMDUMPA – STOVNER
Oslo kommune og regjeringen har gått sammen for å
takle spørsmålet om levekårene i Grorudalen de siste
årene, med et utbyggingsprogram kalt
Groruddalssatsningen med fokus på bærekraftig
byutvikling, inkludert lokale tiltak og deltakelse, helhetlig
samarbeid på tvers av offentlig tjenesteyting, og
miljøopprustning. Ved å dra nytte av denne dynamikken,
har Stovner opplevd store forbedringer som bedre
belysning, nye utendørs- og rekreasjonsområder og
fasiliteter. Konkurransen er ikke en del av
Grouddalssatsningen, men konkurransen og den øvrige
utviklingen av Fossumdumpa vil bidra positivt ved å ha
fokus på flere av de samme temaene som
Groruddalssatsningen.
Konkurransetomten er ca. 7300 m2 og ligger sentralt på
Stovner i nordvestre del av Fossumdumpa like ved
Stovner T-banestasjon. Fossumdumpa er den første
utviklingen innenfor VPOR Stovner, som er et større
byutviklingsområde som strekker seg fra Stovner til
Rommen. Nærheten til Stovner T-banestasjon og til
sentrum av Stovner er en strategisk plassering for
videreutvikling med høy grad av offentlig transport som
vil bidra til en klimavennlig byutvikling.
Reguleringsplanen for Fossumdumpa utarbeides parallelt
med konkurransen. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er
forslagsstiller for hele planområdet, og planlegger et nytt
bad på naboeiendommen som etter planen står klart i

2021. Målet med planen er å skape et nytt og attraktivt
urbant sted med svømmebasseng, pleie- og
helsetjenester, nye kontorer og boliger, samt andre
funksjoner som kan bidra til en positiv utvikling av
Stovner.
Politisk behandling av den nye detaljplanen forventes i
november 2019. Konkurranseområdet utgjør omtrent 1/3
av det totale Fossumdumpa-området.
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STOVNER:

GJENNOMGANG AV DE ULIKE FINALISTENES TEAM MTP. KVALITET OG EGNETHET
TIL Å GJENNOMFØRE PROSJEKTET
KRITERIE A:
Under dette kriteriet er teamsammensetningen vurdert,
herunder hvilke fag som er implementert i teamet. Det er
sett hen hvorvidt og i hvilken grad teamet besitter den
nødvendige kompetansen og erfaringen for å kunne
gjennomføre det tilbudte prosjektet. Arbeidserfaring,
herunder relevante gjennomførte prosjekter, er
hensyntatt ved evalueringen.
«RECIPE FOR FUTURE LIVING»
«Recipe for Future Living» tilbyr et komplett og sterkt
team, spesielt arkitektfaglig er det sterkt, der arkitektene
har mye (relevant) arbeidserfaring. Teamet inkluderer
også teammedlemmer som har erfaring med
brukermedvirkning og miljøpsykologi, samfunnsprosesser
og energi.
En stor del av prosjektet involverer gjenbruk av
materialer, men det er ingen referanser på liknende
prosjekter av dette omfang, som gir noe usikkerhet fra et
gjennomføringsperspektiv.
«OUR REINVENTED VILLAGE»
«Our Reinvented Village» består av et godt sammensatt
team, og har knyttet til seg den nødvendige kompetansen
for å kunne gjennomføre konkrete deler av prosjektet. Det
henvises her blant annet til Sintef som skal bidra med
rådgivning når det blant annet gjelder livssyklusvurdering
for materialer og energiløsninger, og generelt når det
gjelder bygging av hus for eldre, og Incita som skal bidra
med bærekraftige helseløsninger.
Implementeringen av disse to aktørene, samt Sopra
Steria, gir teamet soliditet mtp. gjennomførbarheten av
prosjektet som tilbys.

OPPSUMMERING
Begge teamene har knyttet til seg rådgivere hva gjelder
miljø. For øvrig har også begge team henvist til gode,
relevante referanseprosjekter når det gjelder å bygge
klima- og miljøvennlig.
«Our Reinvented Village» har fremlagt flere
referanseprosjekter som viser at de har erfaring med å
bygge i treverk og referanseprosjekter der de er i en
innledende fase hva gjelder å bygge eldreboliger. «Recipe
for Future Living» har ikke fremlagt ferdigstilte
referanseprosjekter når det gjelder gjenbruk av
materialer, noe som er en viktig og relevant del av det
tilbudte prosjektet. «Recipe for Future Living» er derimot
i en innledende fase i flere prosjekter når det gjelder å
bygge med resirkulerte materialer.
Begge teamene anses å tilfredsstille kravene til kvalitet og
egnethet for å gjennomføre prosjektet.
«Recipe for Future Living» vurderes å ha et noe sterkere
arkitektteam (herunder mer landskapsarkitektekspertise)
enn «Our Reinvented Village». For øvrig er begge
tilbydere gode når det gjelder brukerinvolvering. «Our
Reinvented Village» kan se ut til å ha ”staket” ut veien
med å inngå partnerskap med Oslo HUB er fremdeles
Future Living i en ”idefase”, men har en overbevisende
tilnærming og metodikk til brukermedvirkning.
Konklusjon: Tilbyderne stiller relativt likt når det gjelder
kriterie A, men «Recipe for Future Living» er evaluert til å
være noe sterkere mtp. teamets egnethet til å
gjennomføre prosjektet, med bakgrunn i ovennevnte.
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KRITERIE B:
Under dette kriteriet er det lagt vekt på selskapenes
likviditet og soliditet beregnet ut fra tilbyders tilgjengelige
regnskap og opplysninger om egenkapital. Eventuelle
bankgarantier og morselskapsgarantier er også tatt i
betraktning.
«OUR REINVENTED VILLAGE»
Det er opplyst at det skal opprettes et SPV (Single
Purpose Vehicle), men det foreligger ikke opplysninger
om hvor mye kapital som skal investeres i dette
selskapet. Norske Helsehus AS (mor)har en ekstremt høy
egenkapitalandel, noe som tilsier at det bør være gode
muligheter for høye investeringer i SPV, men hvor mye
dette vil utgjøre vil kun være rene spekulasjoner. Den
finansielle tilstanden til Norske Helsehus AS er irrelevant
som sådan ettersom det ikke foreligger noen
morselskapsgaranti.
Den økonomiske og finansielle ordningen fremstår som
noe usikker.

OPPSUMMERING
Begge teamene anses å tilfredsstille krav til finansiell og
økonomisk gjennomføringsevne.
Den økonomiske og finansielle ordningen til «Recipe for
Future Living» fremstår som tryggere og mer solid enn
den som er forelagt fra «Our Reinvented Village».

«RECIPE FOR FUTURE LIVING»
Det er opplyst at det skal opprettes et SPV, men i
motsetning til konkurrenten, er det opplyst at det gis en
morselskapsgaranti fra investorene INEO Eiendom og
Space Invest, noe som betyr at vi kan se på disse
selskapenes økonomi. Disse viser at selskapene har en
god likviditet og soliditet, blant annet høy grad av
egenkapital. Samtidig er det gitt en uttalelse fra SA Bank
som er positive til finansiering av prosjektet.

Vurdering av kriteriene A og B er gjennomført av EBY
(Eiendoms- og byfornyelsesetaten)
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STOVNER:

JURYENS GENERELLE VURDERING
Juryen mener at begge de innleverte prosjektene til
Fossumdumpa på Stovner er gode bidrag og har etter
deres vurdering svart på intensjonen med konkurransens
samtlige ti utfordringer. Forslagene har lykkes med å vise
konsept og utforming der miljøtiltakene er integrert i
arkitekturen på en god måte. Vedrørende kriteriene for
inklusive tiltak og sosial bærekraft, er begge prosjekter
løst på en god måte. Idéen om veksthus som en
attraksjon er spennende.

«Our Reinvented Village» har valgt et konsept med
aquaponic-anlegg i kjelleren, mener juryen ikke veier opp
for så stor bruk av kjellerareale. I tillegg mener juryen at
«Our Reinvented Village» har for mye bebyggelse under
bakken, og at det kan være farlig å legge alle sosiale rom
under bakken. Av denne årsak mener juryen at «Recipe
for Future Living» har klare fordeler. Samtidig mener
juryen at «Recipe for Future Living» kan og bør plante mer
på terreng.

På energiløsninger er begge prosjekt omtrent like gode,
der termiske solfangere gir like energieffekt bra som
solceller. Juryen mener at begge bidrag har en fin
tilnærming til stedsanalyse, og ser at teamene har gjort
gode prosesser for å sette seg inn i situasjonen på
Stovner.

Stovners utviklingspotensiale gjør at juryen har ønsket å
vektlegge potensialet for brukermedvirkning og lokalt
entreprenørskap i konkurranseutkastene. Begge prosjekt
har prioritert sykkelhub og tilhørende verksteder, og
juryen mener at begge beskriver generelt gode løsninger
for fellesskap. Juryen mener at «Recipe for Future Living»
scorer høyt på brukermedvirkning og gründervirksomhet,
og har et spennende konsept for hvordan dette involverer
både lokalmiljøet, men også integrerer Stovner mot
resten av Oslo over tid.

En sentral utfordring på Stovner er prosjektets tilpasning
til eksisterende og kommende bebyggelse i forlengelse av
reguleringsplanarbeidet. Her har begge prosjekt
presentert et konsept om å legge et nytt offentlig bygulv
på bakkeplan som en forlengelse av det urbane rom.
Begge prosjektene har også tegnet en karréstruktur med
ulike åpninger inn og ut av dette bygulvet. Her mener
juryen at «Recipe for Future Living» viser et noe mer
troverdig løsning for Fossumveien, mens «Our Reinvented
Village» ikke håndterer situasjonen liker godt. Dette
begrunnes med at «Recipe for Future Living» viser et
større omfang av lokaler og aktivitet og en litt mer robust
og generalistisk struktur som gjør at situasjonen oppleves
med høyere grad av byaktig karakter. I denne
sammenheng mener juryen at «Our Reinvented Village»
presenterer noen arkitektoniske utformingsvalg som
virker noe uforløst. At «Recipe for Future Living» har
prosjektert en del mindre volum mot bebyggelsen og mot
Fossumveien oppleves prosjektet på juryen som
arkitektonisk mye lettere. Dette gjør at «Recipe for Future
Living» fremstår som noe mer elegant løst enn «Our
Reinvented Village». Prosjektet tilrettelegger for et godt
gaterom langs Fossumveien.
Fossumdumpa ligger i et eksisterende naturområde med
en del vegetasjon. Her har Juryen ønsket å vektlegge de
ulike konkurransebidragenes håndtering av biodiversitet
og naturmangfold. Juryen mener at «Recipe for Future
Living» har et frodig og grønt gårdsrom med gode
solforhold - og har tatt hensyn til flytting av større trær.
«Our Reinvented Village» har en større andel harde
plasser, som understrekes ytterligere ved at prosjektet
ligger på en betongsokkel, og mangler grønne tak. Det at

Vedrørende leilighetene i prosjektene, mener juryen at
«Recipe for Future Living» har litt mindre interessante
leilighetsplaner enn «Our Reinvented Village». Juryen
ønsker å berømme «Our Reinvented Village» for deres
omtenksomhet omkring ulike familiesituasjoner og
boformer. Valgt utnyttelse av takflatene virker riktig ut fra
dette prosjektets behov.
Et hovedmoment i hele Reinventing Cities-programmet er
å finne måter byggebransjen kan stimulere til økt grad av
innovasjon og nytenkning på vei mot
nullutslippssamfunnet. Her ønsker juryen å fremheve
bruken av resirkulerte materialer i «Recipe for Future
Living». Gitt at dette kan realiseres, mener juryen at dette
et unikt og spennende prosjekt for å demonstrere
gjenbruk av materialer på et internasjonalt nivå. Aktørene
har, etter juryens mening, kunnskap og oversikt til å
kunne realisere dette, og erfaringer herfra vil være nyttige
såvel lokal som nasjonalt og internasjonalt. Dette er
særlig dette punktet som har gitt «Recipe for Future
Living» en klar fordel i vurderingen.

OSLO KOMMUNE
«REINVENTING CITIES - OSLO: FURUSET OG STOVNER»

STOVNER:

JURYENS AVGJØRELSE
Oppsummert mener juryen at utkastet «Recipe for Future Living» har besvart konkurranseoppgaven på den beste
måten. Juryens avgjørelse er enstemmig.
Motto: «Recipe for Future Living» - Konkurransens vinner.

Motto: «Our Reinvented Village» - andreplass

INEO eiendom AS
Mad arkitekter
Landskap+ AS
Asplan Viak
Vill Energi AS
Léva Urban Design
Resirqel AS
Mad communication AS
Deichman Bibliotek Stovner

Norske Helsehus AS
White arkitekter AB
COWI AS
OSLO INTERNATIONAL HUB
Sopra Steria AS
IOTA Fundation
NORANERGY AS
SINTEF AS
Helseforetaket Incita AS

JURYENS ANBEFALING FOR DET VIDERE
ARBEIDET
Denne konkurransen inngår i kommunens pågående
reguleringsarbeid med tomten på Stovner. Juryen
vurderer vinnerutkastet «Recipe for Future Living» til å
være et solid underlag for det videre reguleringsarbeidet
med Stovner og anbefaler Oslo kommune og C40 å
engasjere vinnerne for en dialog om videre arbeid.
Vinnerutkastet gir meget gode løsninger for en rekke
prinsipper som juryen anbefaler at legges til grunn for det
videre arbeidet:
1. Takhager
«Recipe for Future Living» foreslår en løsningen med
takhager med vannansamling, og utstrakte
grøntarealer. Dette virker godt løst med tanke på
overvannshåndtering.
2. Bygningskropp
Prosjektet har utviklet et tydelig arkitektonisk grep,
der miljøløsningene er en integrert del av utformingen.
Målestokk og skala er i tråd med reguleringsplanen og
virker å gi gode solforhold og et godt forhold til
omgivelsene.
3. Medvirkning
«Recipe for Future Living» har en god og troverdig
strategi for lokal medvirkning og verdiskaping, og
virker å ha god stedsforståelse.

VIDERE ARBEID:
Ettersom denne konkurransen har vært en
idékonkurranse i forlengelse av det pågående
reguleringsarbeidet for tomten, har juryen valgt å
vektlegge prosjektenes hovedgrep, konsept, og
overordnede løsninger innenfor studieområdet. I det
videre arbeidet anbefaler juryen følgende grep:
1. Resirkulerte bygningsmaterialer
Recipe for Future Living» har tatt et klart standpunkt
rundt ombruk av bygningselementer og materialer.
Dette er spennende, samtidig er de avhengig av at
andre bygg faktisk frigjøres og at regelverket utfordres
for å kunne imøtekomme konseptets intensjoner.
Juryen mener at dette bør prøves ut.
2. Fossumveien
I det videre arbeidet er det viktig å aktivisere
Fossumveien, slik at den får et gatepreg.
3. Leilighetsplaner
Juryen mener at leilighetsplanene i prosjektet kunne
vært bedre løst med tanke på bokvalitet,
sirkulasjonsmønster, og arealdisponering. Juryen
ønsker at dette utvikles bedre i neste fase.
4. solcellearealer
Solcellearealer er ikke helt avklart i tegningsgrunnlaget
presentert i prosjektet. Juryen mener at solcellene
ikke har funnet en optimalisert plassering, og dette må
vurderes nærmere i det påfølgende arbeidet.
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STOVNER:

JURYENS UNDERSKRIFTER
Mai 2019

Trond Moengen

Katharina Bramslev

Rolf Hagen

Sivilingeniør, Energidata Consulting
AS, Klimaetaten
Juryens leder

Sivilingeniør bygg, Grønn Byggallianse
Oppnevnt av EBY

Arkitekt MNAL, Context AS
Oppnevnt av NAL

Ragnhild Momrak

Arne Bergsgard

Bjørn Hallme

Landskapsarkitekt MNLA,
Dronninga Landskap
Oppnevnt av NLA

Planlegger
Plan- og bygningsetaten i Oslo

Representant Bydelsutvalget
Bydel Stovner

Desirée Bernhardt

Kai Reaver

Forum Manager, Low-Carbon Districts
C40

Arkitekt MNAL
Norske arkitekters landsforbund
Juryens sekretær

Konkurransens vinner Stovner: Motto: «Recipe for Future Living» av INEO eiendom AS, Mad arkitekter, Landskap+ AS, Asplan Viak, Vill Energi
AS, Léva Urban Design, Resirqel AS, Mad communication AS, Deichman Bibliotek Stovner
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STOVNER:

GJENNOMGANG AV FINALISTENES
TILNÆRMING FOR Å MØTE DE 10 C40UTFORDRINGENE:
å de følgende sidene er det presentert en komprimert vurdering av de to finalistenes forslag for å møte de 10
C40-utfordringene. Gjennomgangen er gjort summarisk, mål for mål, med omtale av «Recipe for Future Living»
først etterfulgt av «Our Reinvented Village». Vurderingen av de åtte første målene er i stor grad basert på de
den evalueringen som er gjennomført av C40s internasjonale ekspertteam. Vurderingen av løsningene opp mot
mål ni og ti er utelukkende juryens vurdering.

31

32

OSLO KOMMUNE
«REINVENTING CITIES - OSLO: FURUSET OG STOVNER»

«RECIPE FOR FUTURE LIVING»
1. PREMIE

KONKURRANSENS VINNER - STOVNER

RECIPE FOR FUTURE
LIVING
INEO eiendom AS
Mad arkitekter
Landskap+ AS
Asplan Viak
Vill Energi AS
Léva Urban Design
Resirqel AS
Mad communication AS
Deichman Bibliotek Stovner

1. STEDETS EFFEKTIVITET OG TILFØRSEL AV REN ENERGI
Forslaget «Recipe for Future Living» har en energiløsning
basert på solceller. Løsningen er i hovedsak
bygningsintegrert, men mange av flatene er ikke optimalt
orientert. Prosjektet inneholder 2000 m2 solceller, og oppgir
at 3700 vil være nok til å nå plusshusnivå. Det virker å være
noe ambisiøst å nå et plussnivå med denne mengden
solceller, med utgangspunkt i orienteringen av cellene.
2. BÆREKRAFTIG MATERIALBRUK, SIRKULÆR ØKONOMI OG
AVFALL
Dette er prosjektets sentrale grep, og er tungt vektlagt i
innleveringen. Forholdet til utstrakt gjenbruk av materialer er
troverdig beskrevet, og partnerne i prosjektet har erfaring
med dette. Samtidig er gjenbruk av bærekonstruksjoner
tidligere vært svært utfordrende grunnet forhold til ansvar,
sikkerhet ift dagens ytelseskrav osv. Prosjektet er bevisst
denne utfordringen og synes å ha troverdige strategier for å
jobbe med dette.
«Recipe for Future Living» har tatt et klart standpunkt rundt
ombruk av bygningselementer og materialer. Dette er
spennende, men Samtidig er de avhengig av at andre bygg
faktisk frigjøres. Om dette er gjennomførbart i praksis er
vanskelig å si. Juryen mener likevel at dette bør prøves ut.

OSLO KOMMUNE
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3. LAVKARBON MOBILITET
Forslaget «Recipe for Future Living» har foreslått elektriske
kjøretøy og et digitalt smart platform.
4. KLIMAFØLSOMHET OG TILPASNING
«Recipe for Future Living» har et fokus på C02-lagring i jord.
Samtidig viser de ikke til spesifikke måter å gjøre dette på.
Overvannshåndtering er innarbeidet i løsningen. Forslagets
bruk av tilpasningsdyktig bygningsdesign med reversible
beslag og modulæritet er innovativt.
5. NYE GRØNNE TJENESTER FOR OMRÅDET OG NABOLAGET
«Recipe for Future Living» har et samarbeid med Røde Kors
der de har fokus på spiselige planter. Øvrig har hele kvartalet
utadvendte funksjoner på terrengplan. Bebyggelsen følger
det fallende terrenget på tomta. Konsept om utdanning om
klima og karbonfangst og lagring av C02 er en innovativ måte
å øke samfunnets klimabevissthet på.
6. REN VEKST OG SMARTE BYER
«Recipe for Future Living» har ikke spesielt innovative
løsninger på dette punktet.
7. BÆREKRAFTIG VANNHÅNDTERING
Forslaget «Recipe for Future Living» har foreslått en
overvannshåndtering som er overbevisende og godt
innarbeidet i utformingen. Løsningene er derimot ikke
spesielt innovative.
8. BIODIVERSITET, URBAN RE-VEGETASJON OG LANDBRUK
«Recipe for Future Living» foreslår en løsning med takhager

med vannoppsamling, og utstrakte grøntarealer. Dette virker
godt løst for overvannshåndtering. De nevner også urbant
landbruk med for eksempel spiselige planter, en wastefoodkafé. Den store overflaten for vegetasjon er viktig ettersom
den sikrer miljøvern og øker helsen til beboerne.
9. INKLUDERENDE TILTAK OG SAMFUNNSMESSIGE FORDELER
Prosjektet har en god og troverdig strategi for lokal
medvirkning og verdiskaping, og virker å ha god
stedsforståelse.
Prosjektets første etasje svært godt løst, med varierte
funksjoner innenfor en fleksibel struktur. Det er i tillegg
positivt at prosjektet legger til rette for aktivitet langs
Fossumveien i tillegg til de indre rommene.
10. INNOVATIV ARKITEKTUR OG URBAN DESIGN
Prosjektet har utviklet et tydelig arkitektonisk grep, der
miljøløsningene er en integrert del av utformingen. Juryen
mener at dette er svært positivt.
Målestokk og skala i prosjektet er i tråd med
reguleringsplanen og virker å gi gode solforhold og et godt
forhold til omgivelsene.
Prosjektet har ombruk av materialer fra andre bygg, og lar
dette være et synlig poeng i arkitekturen på bygningene.
Den vertikale oppdelingen av bebyggelsen tilfører en
tiltalende småskala romopplevelse og variasjon i
materialbruken.
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«OUR REINVENTED VILLAGE»

ANDRE PREMIE - STOVNER

OUR REINVENTED
VILLAGE
Norske Helsehus AS
White arkitekter AB
COWI AS
OSLO INTERNATIONAL HUB
Sopra Steria AS
IOTA Fundation
NORANERGY AS
SINTEF AS
Helseforetaket Incita AS

1. STEDETS EFFEKTIVITET OG TILFØRSEL AV REN ENERGI
Prosjektet «Our Reinvented Village» har en interessant og
innovativ solenergiløsning, som er integrert i arkitekturen. Det
fremkommer derimot ikke hvor en brønnpark kan plasseres i
prosjektet, der eneste mulighet virker å være under byggene.
Et spørsmål som da blir aktuelt er om dette er kurant for en
brønnpark med spesifikk geometri.
«Our Reinvented Village» foreslår også et potensielt samvirke
med det planlagte badet ved siden av. Dette virker å ha et stort
potensiale, da dette badet har behov for mye termisk energi.
Den oppgitte effekten til solcellene (700-900 kWh/m2år) er
urealistisk, markedets beste paneler ligger på rundt 25%
virkningsgrad som tilsvarer 250-300 kWh/m2år
2. BÆREKRAFTIG MATERIALBRUK, SIRKULÆR ØKONOMI OG
AVFALL
Prosjektet beskriver et Moelven-basert byggsystem, men
medgir at enkelte av løsningene er utfordrende mhp. norske
forskrifter. De åpner for betongelement dekker dersom
trekonstruksjonen ikke lykkes. Dette vil i så fall være uheldig.
3. LAVKARBON MOBILITET
«Our Reinvented Village» foreslår en rask rute langs
Fossumveien, med gangrute ellers. Det er lagt stort fokus på
gange/sykling. IOTA mobilitets-app er innovativt.
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4. KLIMAFØLSOMHET OG TILPASNING
Bruken av tilpasset blokkoppsett og bruk av arkitekturen som
en fleksibilitetsløsning er innovativt.
5. NYE GRØNNE TJENESTER FOR OMRÅDET OG NABOLAGET
Gårdsrommet fremstår som lite grønt/frodig. Mye aktiviteter,
som Youth Hub og Green House-tilkoblingen er nyskapende
og kan gjentas på andre steder. Det er positivt at prosjektet
ønsker å legge til rette for urban dyrking
6. REN VEKST OG SMARTE BYER
Prosjektet legger fokus på folkehelse og sosiale forhold.
Prosjektet beskriver et Greenhouse, med matproduksjon.
IOTA-tilkoblet system (service, apparater og innbyggere
tilkoblet) er innovativt.
7. BÆREKRAFTIG VANNHÅNDTERING
Prosjekter har standardiserte løsninger.
8. BIODIVERSITET, URBAN RE-VEGETASJON OG LANDBRUK
«Our Reinvented Village» har fokus på grønne verdier i
prosjektrapporten men dette er lite vist i det innleverte
materialet. Et annet forslag de kommer med er at
innbyggerne kan ha et medlemskap i en kooperativ. Valget av
planter som skal brukes og økosystemtjenester for å fremme
bærekraft er basert på en god analyse.

9. INKLUDERENDE TILTAK OG SAMFUNNSMESSIGE FORDELER
«Our Reinvented Village» har foreslått en troverdig
medvirkningsstrategi, men besvarelsen kunne vært tydeligere
forankret i Stovner sine spesifikke behov og muligheter.
Prosjektet har flere positive og utadvendte funksjoner på
bakkeplan, men etablerer lite aktivitet langs Fossumveien,
som fremstår som en tydelig bakside. Prosjektet har foreslått
flere store funksjoner på bakkeplan - kino, klatresenter - som
er mer egnet for drift av eksterne aktører fremfor lokale
initiativer. Mye av programmet legges under bakken, og
juryen undrer seg over hvordan bidrar dette til sosial
bærekraft eller utadvendte fasader.
10. INNOVATIV ARKITEKTUR OG URBAN DESIGN
Prosjektet har utviklet et tydelig arkitektonisk grep, der
miljøløsningene er en integrert del av utformingen. Prosjektet
har økt utnyttelsen utover reguleringsplanen. Løsningen gir
et tydelig arkitektonisk uttrykk. Samtidig etableres en høy og
tett barrière av bygg, opp mot 9 et mot Fossumveien. Det
virker dessuten som om denne bebyggelsen tilfører lite
urbant liv til gaterommet.
Videre er bebyggelsen organisert slik at den skaper mye
skygge i gårdsrommet. Dette vil redusere oppholdskvaliteten
for beboerne og er derfor en negativ konsekvens av denne
bebyggelsen.
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Motto: «Recipe for Future Living»

Motto: «The urban village»

Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Norske Arkitektkonkurranser (NAK)

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlems
organisasjon for over 4300 arkitekter i Norge. Vi arbeider for
å fremme god arkitektur og stedsutvikling, og utvikler forbildeprosjekter innen miljø og bærekraft med våre samarbeidspartnere.
Vårt mål er å øke miljøkompetansen og tverrfagligheten blant
arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggesektoren.

Norske Arkitektkonkurranser (NAK) er den eneste publikasjon
i sitt slag, der arkitektkonkurransene dokumenteres på en systematisk og profesjonell måte. Her presenteres både vinnerprosjektet og
de øvrige premierte, innkjøpte og hedrede utkastene, samt de
sentrale deler av juryens kritikk. NAK oppleves av oppdragsgiver
som et nyttig redskap i det videre arbeid med gjennomføring av
byggesaken, samt at det gir god «markedsføring» for oppdrags
giveren og for prosjektet som skal realiseres.
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