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1. INNLEDNING

Furuset var tidligere en egen bydel , men er nå en del av Alna.
I dag fremstår Furuset og Groruddalen forøvrig som et sted med mange og 
store 

utfordringer.
Furuset er et multikulturelt samfunn med liten grad av stedstilhørighet blant be-
folkningen. For mange fremstår Furuset som en lagringsplass for mennesker 
med lite bevissthet om de mange potensielle kvaliteter som ligger i området . 
Furuset er generelt sett ikke et veldig bra sted å bo eller å være i.

Utfordringer gir ditto muligheter:
Et lite enhetlig område gir også gode vilkår for en ny retning og mening. Be-
folkningen på Furuset vil med stor sannsynlighet anse betydelige endringer 
som et positivt tiltak og ikke som en trussel.

I så måte kan et ”Future Built” prosjekt være med på å endre beboernes holdn-
ing til 
hverandre og omgivelsene. 
Målet om å rehabilitere og utvikle hele området til et forbildeeksempel på 
stedsutvikling både mht arkitektur, klima, naturmiljø, økonomi og logistikk, kan 
være bidraget som gjør at 
beboerne vil være stolt av å komme fra Furuset og et sted der en ønsker å 
bli.
Målet for området er også å etablere en tilsvarende respekt en har for sine 
nærmeste; den flyttes ut i nærområdet og etablerer en holdning om et fel-
lesskap– I og på Furuset.  
MITT nabolag.

Å tro at dette tiltaket vil forbedre verden er utopisk og naivt. 
Å tro at tiltaket vil forbedre Furuset er en FORUTSETNING. 

”Forén Eder”  vil belyse mulighetene for en trinnvis utbygging og et endelig mål 
om nullutslipp i 2030. Den vil i like stor grad vise et eksempel på et velfunger-
ende, bærekraftig og levende sentrum.
Et  sentrum som ikke er et kjøpesenter, men et integrert bysamfunn.
”Future built” bevegelsen kan ikke redde klimaet alene. Vi ser likevel at dette 
kan skape 
områder som går foran som satelittprosjekter og viser vei inn i en klimaeffektiv 
fremtid.
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”Foren Eder” tar utgangspunkt i potensialet i den eksisterende situasjonen:

-Menneskene
-Jobbene

-Økosystemet
-Bebyggelsen

-Infrastrukturen
I vårt prosjekt har vi brukt den tradisjonelle lusekoften som et metaforisk verktøy for å utvikle vår idé.
Lusekoften er et plagg som skaper assosiasjoner som er meningsbærende for våre mål for Furuset.

LUSEKOFTEN:

-Tidløs
-Ærlig

-Tradisjonsbærer
-Samlende

-Varmende/isolerende
-Gjenbruk
-Pustende

-Bærekraftig
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3.Tiltak for reduksjon av bilbruk lokalt og regionalt

Ringen er en viktig faktor for å begrense bilbruken. 
Innefor ringen er det primært tilrettelagt for gang og sykkelsti.
Disse vil alltid ha en kortere avstand til kollektivtilbud som buss og trikk.
En viktig faktor er også å etablere nye arbeidsplasser i takt med boligfortettingen.
Holdeplasser for både trikk og buss utformes som trivelige møteplasser som innbyr og 
inviterer til denne formen for transport.
Det vil bli tilrettelagt for sykkelstier og det vil foretas en omfattende opparbeidelse 
avsykkelparkeringer. 
Det etableres også lokal transport som elektriske minibusser og legges til rette for en 
utvidetbruk av el-biler med tilsvarende mange og tilgjengelige ladestasjoner.

4. -Reduksjon av energibruk i eksisterende og ny bygnings-
masse.

Det er foretatt en omfattende studie og utført en strategistudie i forhold til å reduser-
eenergibruken.  Energiflyten vil hovedsaklig bli kanalisert gjennom ringen.
Verden står overfor en potensiell klimakrise, og det er bred enighet om at en betydelig 
reduksjon i energibruken er nødvendig. En stor del av energibruken i Norge er knyttet 
til 
oppvarming og  klimatisering av bygningsmassen. I planlegging og prosjektering av 
nyebygninger må derfor energiøkonomisering og redusert klimabelastning stå sen-
tralt.
I jakten på reduserte CO2-utslipp er det imidlertid lett å se seg blind på andre, poten-
sielt like ødeleggende, miljøpåvirkninger.
Valg av bygningsmaterialer og energikilder vil ha betydning for utslipp av blant annet 
nitrogenoksider og svovelholdige stoffer som forsurer vann og jordsmonn, samt 
klorgasser 
Et godt energi- og miljøkonsept for utviklingen av Furuset kan ikke bare omhandle 
resulterende klimabelastning. Målet må være å minimere områdets samlede miljøbe-
lastning  innenfor de økonomiske, praktiske og estetiske rammene som blir gitt. 

Ambisjonene for dette energi- og miljøkonseptet er store. Målet er at områdets be-
boere skal   forenes gjennom et aktivt miljøvennlig levesett og en tydelig 
grønn profil. Furuset skal være   stedet hvor varmen skapes i felleskap og 
brukes med omhu.

SOSIAL

ØKONOMI

KULTUR

BÆREKRAFTIG 
UTVIKLING

LIVSMILJØ

MILJØ
MILJØ

MILJØ

LEVEDYKTIG

EGALITÆR

1.2 PROSJEKTET
I dette prosjektet utvikles det bokstavelig talt en ring rundt Furuset.
Den nye ringveien rundt området er ikke bare en trafikkåre. Den er et 
virkemiddel for å forene, forgrene, formidle, transportere og sosialisere: 
En ØKO-SOSIAL RING.

Ringen blir en livsnerve i området . Alle eksisterende og nye elementer vil 
ha forgreninger til denne.
De 4 hovedoppgavene i programmet er direkte tilknyttet ringen og dens 
funksjoner:
 

1.Arealeffektiv byutvikling med økt tetthet

Ny bebyggelse etableres med størst tetthet i kjernen av området. 
Offentlige bygg og større boligkomplekser etableres i nær tilknyt-
ning til 
kollektivknutepunkt.

Det er lagt opp til en trinnvis utbygging der første del av ringen vil 
være etablert før bygningsmasse blir realisert. 

Det vil si at infrastrukturen står klar samme dag som 
bygget tas i bruk. 

Den tetteste bebyggelse og de største soiale rom og møtepunkter 
er nær tilknyttet den nye Boulevarden og kulturbygg i området.

2. Styrking av blågrønn struktur:  Økosystemet

Det er tillagt betydelig faglig undersøkelse for å fremskaffe og ut-
vikle et system for å utvikle ØKOSYSTEMET til området.
Dette fremstår som en viktig suksessfaktorer for prosjektet.

De fleste ”grønne” prosjekter er mer eller mindre basert på estetikk 
og 
mellommenneskelige faktorer.
Dette prosjektet går vitenskapelig til verks og utvikler, gjenreiser og 
styrker det 
eksisterende økosystemet. Det blir også videreutviklet til ønsket 
dyre og planteliv og ntegreres inn i de nye tilførte elementer på Fu-
ruset.
For å oppnå dette er det også viktig at alle bekker i området kommer 
opp i dagen ogvirker sammen med ringen og dens forgreninger. 
 Den øko-sosiale ringen er en viktig faktor for den ønskede retning 
og resultat dette får.
I så måte kan vi si at det ”blågrønne” i dette prosjektet har en SUB-
STANS og en mening  som vil berike området.
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Sikkerhet for gjennomføring av tiltakene på Furuset. Etablering av enFuture Built avdeling.

Vi mener det er behov for å opprette en avdeling på Furuset som både veileder og kontrollerer at nye tiltak i området blir op-
parbeidet etter gjeldende regler for en bærekraftig utvikling.
Furuset gir muligheter for etablering av en bydel som faktisk virker – og som er bærekraftig i seg selv. For å nå målet om en 
total bærekraftighet trenger synergien gjennom alle felt å være tilpasset hverandre. Den klimavennlige faktoren er redskapet og 
motoren som trengs for å oppnå dette.
Synergien med all næring som etableres i området må  også være tilstede.
Det bør opprettes en egen instans som setter krav til firmaer som etableres i området.
Disse bør sammen med resten av området ha samme krav og målsetning: Nullutskipp innen 2030.
Som et hjelpemiddel for dette kan ISO 26000 etableres.
“Organisasjoner over hele verden og deres interessenter blir stadig mer klar over behovet for og fordelene ved samfunnsans-
varlig adferd. Målet med samfunnsansvar er å bidra til bærekraftig utvikling.
En organisasjons bidrag til samfunnet den virker i og dennes innvirkning på miljøet har blitt en viktig del av å måle ytelse og 
evne til å drive effektivt. Dette er delvis en refleksjon av den økende erkjennelse av behovet for å sikre sunne økosystemer, 
sosial likhet og god organisasjons-styring. I det lange løp avhenger alle organisasjoners virksomhet av helsen til verdens øko-
systemer.
Uavhengig av størrelse og lokalisering, gir NS-ISO 26000 veiledning til alle typer 
organisasjoner om følgende:
◦ Konsepter, begreper og definisjoner knyttet til samfunnsansvar
◦ Bakgrunn, trender og kjennetegn ved samfunnsansvar
◦ Prinsipper og praksis knyttet til samfunnsansvar
◦ Integrering, implementering og å fremme samfunnsansvarlig adferd i hele organisasjonen
◦ Kommunikasjon av forpliktelser, resultater og annen informasjon relatert til samfunnsansvar

Fordelene ved å innføre dette kan være:
◦ Konkurransefortrinn
◦ Omdømme
◦ Evne til å tiltrekke seg og beholde arbeidstakere eller medlemmer, kunder, klienter eller brukere.
◦ Vedlikehold av ansattes etikk, engasjement og produktivitet.
◦ Den oppfatning investorer, eiere, givere, sponsorer og finansmarkedene har av din 
 virksomhet.”

Et annet viktig redskap kan også være BREEAM.
Dette er et redskap som er hentet fra Grønn byggalianses sertifiseringsverktøy.
Verktøyet  bygger på et Britisk konsept som kalles BREEAM (Environmental Assessment Method for Buildings Around The 
World). I Norge skal dette hete Norwegian Green Building Council (NGBC).

Det finnes få eller ingen byområder i verden i dag som er totalt bærekraftige.
På Furuset har en mulighet til over å etablere sentrumet til et av de første innen dette feltet.

BÆRE  KRAFT
Uttrykket ”Forén Eder” representerer i dette tilfellet ikke bare en mellommenneskelig aktivitet. 
Det skal representere alle faktorer i dette prosjektet som til slutt skal resultere i et bærkraftig Furuset som skal stå oppreist og 
Robust i møte med en fremtid som vil kreve tiltak vi enda ikke kjenner rekkevidden av.

FURUSET -  forén Eder !
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2. BLÅGRØNN STRUKTUR
De grønnblå strukturene bringer farge, lukt og frisk luft til Furuset. Fem åpne 
bekkedrag og sammenhengende parklandskaper er fylt med blomstrende 
planter og trær som er valgt ut fordi de hører til på Furuset og fordi de tiltrekker 
seg dyreliv. Spesielt vakre organismer og sårbare arter blir invitert tilbake der 
de opprinnelig hører hjemme. Årstidsvariasjonene og sanseopplevelsene blir 
sterkere, små barn vet hvordan en Aurorasommerfugl ser ut.

DE FEM BEKKENE 

 Furusetbekken, Østausbekken, Senterbekken, Bakåsbekken og Gransbekken åpnes og utgjør korridorer for dyreliv som er avhengig av vann. 
Bakåsbekken og Gransbekken føres sammen i et vann og fortsetter som én meandrerende elv gjennom Sommerfuglparken. Dette elvedraget får 
små holmer og sandbanker som gir gunstige forhold. Dette gjelder alt fra vadefugl til edelkreps og småsalamander. Alle bekkene får sakteflytene 
partier, utvidede vannspeil og dype slammansamlingskummer (hvor slammet kan fjernes periodevis) som øker deres verdi for dyreliv og gir mu-
ligheter for et mangfold vannplanter som blir viktige for insekter og fugler på land. Med unntak av Sentrumsbekken, som vil blir et stemningsskap-
ende og rolig element som blir utmerket til skøyting om vinteren, vil bekkene få myke naturlige kanter. Dette gir økt trygghet, fordi steinlegging er 
glatt, man kan slå seg og dette øker faren for drukning. Myke kanter er også mer naturlig og en fordel for dyrelivet.
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2.1 Økologisk analyse

Landskapsøkolgi

Grunnleggende prinsipper fra landskapsøkologien er lagt til grunn for utformin-
gen av de grønne og blå strukturene (Dramstad et al. 1996 og Farina 2006).

Konnektiviteten er høy, dvs at strukturene er sammenhengende korridorer og 
at det ikke er noen barrierer. Kort fortalt vil det si at et ekorn (Sciurus vulgaris) 
kan hoppe fra grein til grein fra Østmarka, fra busk til busk over kulverten og 
fra tre til tre rundt ringveien eller langs kanalveien, kanskje stoppe i en av 
parkene for å spise noen nøtter, for så å ta seg videre på ekorns vis helt til 
Alnaparken og videre til Nordmarka. Det samme gjelder for vannlevende dyr. 
Bekker, elver og kanaler er åpne og henger sammen. Det særegne dyrelivet 
i Alnaelva, som f.eks den truete arten edelkreps (Astacus astacus) (Oug et 
al.  2010) som ble observer i Alnaelva så seint som 1995 (artskart) vil atter en 
gang kunne ta seg opp i elvene til Furuset.

Patches kan kanskje kalles flekker på norsk, og består av gunstige habitat-
er (oppholdsområder) for dyreliv. Store flekker er bedre enn små flekker og 
mange bedre enn få. Vårt forslag til grønnblå struktur innebærer så mange 
og så store flekker så mulig; dette gjelder f.eks parker og klynger av trær i 
parkene, alle fem elver åpnes og fire av dem får utvidede vannspeil og små 
vann.
Mindre arter som sommerfugler kan leve hele sin livssyklus i en park hvis den 
har den riktige sammensetningen av planter. Større arter som pinnsvin (Eri-
naceus europaeus) må kanskje bruke to eller tre parker og rådyr (Capreolus 
capreolus) må bruke mange, i tillegg til deler av Østmarka eller Nordmarka.

Kantsoner er grensene mellom to landskapstyper. Det er viktig at overgangen 
er myk. En overgang fra skog til eng bør være fra tette store trær til gradvis 
mer glissen skog med mer busker før åpen eng. Alt dyreliv som man kan 
forvente å oppleve i Furuset er arter som ikke holder til dypt i skogene men 
som liker kantsoner. Generelt kan man si at brede og buktende kantsoner gir 
grunnlag for flere arter. I et urbant miljø som Furuset er det en balansegang 
mellom optimale kantsoner og behovet for gjennomsiktlighet og ryddighet – 
kratt og villniss ville ikke fremme trygghet hos lokalbefolkningen. Slike kant-
soner ville også ha hindret utsikt over vannspeil, likevel er det også sånn at 
myke overganger kan fremme trygghet; slik dammer og elvekanter er foreslått 
får de slake sider uten steinsetting.



FUTURE BUILT     Fra senter til sentrum                                                                                                                                                                                                                                                                FORÉN EDER - FURUSET

IDÉKONKURRANSE OM KLIMAEFFEKTIV BYUTVKLING PÅ FURUSET

Da blir de mer naturlige og verdifulle for vadefugler siden steinsetting ødelegger den 
viktige sonen mellom land og vann. Et lokalt eksempel på en slik fugl er den nær truete 
dvergloen (Charadrius dubius) (Kålås et al. 2010a), observert seks ganger i 2010 i 
Alnaparken (artskart).

Av sikkerhetsmessige grunner er også strandsoner uten steinsetting å foretrekke, da 
det er lettere å komme seg opp der bakken går jevnt ut i vannet. En fare med steinset-
ting er at den blir glatt og barn kan skli og slå hodet, noe som øker faren for drukning. 
Myke kantsoner langs elveløpene er også viktig for den nær truete småsalamanderen 
(Triturus vulgaris) (Dolmen 2010) som har to registreringer fra Alnaparken (Artskart). 
Denne lever i vann om sommeren og er avhengig av myk kantsone for å krype opp på 
land for å kunne gå i dvale for vinteren.

Utvalg av arter

De aller fleste artene som er vurdert for de grønnblå strukturene i dette prosjektet er 
tatt fra artskart-tjenesten til artsdatabanken (artskart). Et område markert fra Lilletjern 
(Nordmarka) i nordvest, Alfaset i sørvest, Fossum i nordøst og Ellingsrud i sørvest, 
inneholdt 1228 observasjoner registrert av biologer eller artskyndige personer. Disse 
observasjonene fordelte seg på 449 arter. Av dette ble arter som kunne passe i den 
grønnblå strukturene valgt ut. Vi satt så igjen med 152 arter som var observert tilsam-
men 471 ganger.

Flere av disse artene er på rødlista over arter som er sårbare eller truete i Norge. Etter 
alvorlighetskategori var det 1 som er kritisk truet, 3 som er truete, 1 som er sårbar og 9 
som er nær truete (Kålås et al. 2010b). 
Kritisk truet: nordlandsstarr (Carex aquatilis)
Truet: kjempesoleie (Ranunculus lingua), myrstjerneblom (Stellaria palustris), 
edelkreps (Astacus astacus)
Sårbar: mandelpil (Salix triandra)
Nær truet: hønsehauk (Accipiter gentilis), strandsnipe (Actitis hypoleucos), tårnseiler 
(Apus apus), dverglo (Charadrius dubius), fiskemåke (Larus canus), hettemåke (Chro-
icocephalus ridibundus), stær (Sturnus vulgaris), småsalamander (Triturus vulgaris) og 
tornirisk (Carduelis cannabina).

I tillegg er de ganske velkjente og lokalt forekommende trærne ask (Fraxinus excelsior) 
og alm (Ulmus glabra) også ført til rødlista. Dette skyldes sykdommer som de er utsatt 
for, det er derfor ikke planlagt å bruke disse to treslagene i dette prosjektet.

De 152 artene som kan passe i Furusets grønnblå strukturer, inkludert artene på rødlista, 
har blitt analysert økologisk med henblikk på krav til livsmiljø. På den måten har vi satt 
sammen forenklede økosystemer i parkene, i elvene, på lokket over E6, langs Boule-
varden, Kanalveien og Ringveien som gir disse lokalt forekommende og sårbare artene 
mulighet til å spre seg inn i Furuset og trives der. For en del av planteartene består dette 
arbeidet av å lage voksesteder hvor disse kan plantes ut, for resten av artene består det 
av å lage egnete spredningskorridorer, legge forholdene til rette slik at de kan finne føde 
og skjul, og så har vi en realistisk sjanse for at de fleste kommer av seg selv.
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Populus tremula   osp

Størrelse: 15m
Sesong: løvfellende, får rakleblomster om våren
Utbredelse i nærområdet: rundt omkring på Furuset og i 
Østmarka.
Habitat: står i lunder i skoger og parker
Habitatkrav: halvrik jord, sol
Interaksjoner: larve av ospesommerfugl spiser løvverket

Salix caprea   selje

Størrelse: 10m
Sesong: løvfellende, får rakleblomster – gåsunger – tidlig om 
våren
Utbredelse i nærområdet: rundt omkring på Furuset og i 
Østmarka.
Habitat: parker, veikanter og skog.
Habitatkrav: halvrik jord, sol
Interaksjoner: Dagpåfugløye, en rekke fugler og mange insek-
ter, også sommerfugler, går på gåsungene.

Succisa pratensis blåknapp

Størrelse: 15cm
Sesong: flerårig urt
Utbredelse i nærområdet: rundt omkring på Furuset
Habitat: tørrbakker og langs sjøen
Habitatkrav: halvrik jord, sol
Interaksjoner: sitronsommerfugl drikker nektar, er kjent som ge-

nerelt god for sommerfugler og andre nektardrikkende insekter.

Knautia arvensis rødknapp

Størrelse: 15cm
Sesong: flerårig urt
Utbredelse i nærområdet: rundt omkring på Furuset
Habitat: tørrbakker og parker
Habitatkrav: halvrik jord, sol
Interaksjoner: sitronsommerfugl

Centaurea jacea           Vanlig knoppurt

Størrelse: 40 cm
Sesong: flerårig blomstrende urt
Utbredelse i nærområdet: rundt omkring på Furuset
Habitat: står i lunder i skoger og parker
Habitatkrav: halvrik jord, sol
Interaksjoner: mange insekter og særlig sommerfugler.

Carduus crispus  Krusetistel

Størrelse: 25cm
Sesong: flerårig urt
Utbredelse i nærområdet: rundt omkring på Furuset
Habitat: står i lunder i skoger og parker
Habitatkrav: halvrik jord, sol
Interaksjoner: Brunflekket perlemorvinge, men generelt god for 
sommerfugl.

Circium spp.  Tistler 

Størrelse: 35cm
Sesong: flerårige urter
Utbredelse i nærområdet: rundt omkring på Furuset
Habitat: enger, beitemark og veikanter
Habitatkrav: halvrik jord, sol
Interaksjoner: Brunflekket perlemorvinge og flere andre som-
merfugler

Trifolium repens  kvitkløver

Størrelse: 15cm
Sesong: flerårig urt
Utbredelse i nærområdet: alle gressenger i hele Groruddalen
Habitat: enger
Habitatkrav: halvrik jord, sol

Interaksjoner: Engblåvinge og flere andre sommerfuglarter.

Humulus lupulus  Humle

Størrelse: 1,5m
Sesong: en klatrende staude med aromatiske blomster om 
sommeren
Utbredelse i nærområdet: hager og langs Oslofjorden
Habitat: står i lunder og grøftekanter, hager og parker
Habitatkrav: halvrik jord, sol
Interaksjoner: larvene til neslesommerfugl og dagpåfugløye 

kan bruke denne i stedet for brennenesle.

Rubus fructicosus bjørnebær

Størrelse: 1m
Sesong: flerårig, halvbusk
Utbredelse i nærområdet: rundt omkring på Furuset
Habitat: står i lunder, skogkanter og parker
Habitatkrav: rik jord, sol
Interaksjoner: engsmyger og andre sommerfugler drikker 
nektar og fugler spiser bær

Cardamine pratensis  engkarse

Størrelse: 15 cm
Sesong: sommerblomstrende urt
Utbredelse i nærområdet: hele nordlige halvkule
Habitat: fuktige enger
Habitatkrav: halvrik jord, sol
Interaksjoner: nesten alle sommerfugler drikker nektar av 
denne, Aurorasommerfuglen legger eggene slik at larvene 
spiser på den i oppveksten.

Angelica archangelica  kvann

Størrelse: 1m
Sesong: flerårig urt
Utbredelse i nærområdet: spredt i nordlige Skandinavia og 
fjellområdene, men har minst 1200 års tradisjon som hage 
og kulturplante i såkalte kvanngårder, brukt som grønnsak og 
krydder.
Habitat: står i fuktige sig og i egne kvannhager
Habitatkrav: halvrik jord, sol
Interaksjoner: Svalestjert og aurorasommerfugl legger egg på 
denne og andre sommerfugler tilbys nektar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blåmeis  Cyanistes caeruleus 

Størrelse: 10-12 cm
Sesong: standfugl
Utbredelse i nærområdet: observert i Groruddalen, Furuset, 
Alnaparken and Ellingsrudkollen, er lokalt vanlig.
Habitat: bar- og løvskog, parker og hager.
Habitatkrav: er avhengig av å finne bær, frø, larver og frø.
Interaksjoner: beskytter hageplanter som roser mot bladlus, en 
søt og sjarmerende gjest på nek og fuglebrett om vinteren.

Dverglo  Charadrius dubius

sjelden - nær truet (rødlista)

Størrelse: 15-18 cm
Sesong: migrerer en del, men hekker i lavlandet i Sør-Norge.
Utbredelse i nærområdet: Nær truet i Norge. Sju observasjoner 
i Alnaparken de siste to årene.
Habitat: Flommark og elvebanker i vassdrag og ved sjøen.
Habitatkrav: ormer, mark og insekter.

Gransanger Phylloscopus collybita

Størrelse: 11 cm
Sesong: trekkfugl
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen. Furuset og 
Alnaparken
Habitat: barskog
Habitatkrav: insekter og insektegg
Interaksjoner: spiser bær om høsten og kan observeres i 
parker og hager

Gråfluesnapper           Muscicapa striata

Størrelse: 14-16 cm
Sesong: sommer
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen, ved Høladam-
men og i Alnaparken
Habitat: åpen skog og parker
Habitatkrav: fluer og blomsterfluer, mygg.
Interaksjoner: reduserer sjenerende insekter i området

Rådyr  Capreolus capreolus

Størrelse: 65-75cm
Sesong: hele året, mindre sky om vinteren.
Utbredelse i nærområdet: ble observert i 2009 i Alnaparken 
– vil bli mer vanlig i Groruddalen etterhvert som det blir mindre 
snø om vinteren.
Habitat: løvfellende skog.
Habitatkrav: gress, blader, knopper, bær og unge skudd.
Interaksjoner: Fylkesmannen i Oslo har finansiert vinterforing 
av rådyr i flere år.

Gulspurv Emberiza citrinella

Størrelse: 17-18cm
Sesong: trekk- eller standfugl.
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen, Alnaparken (2 
observasjoer)
Habitat: åpent landskap og parker
Hva den lever av: insekter og frø av svingel, raigras, rapp, 
myrstjerneblom, og kløver. Liker bjørnebær.
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Jernspurv Prunella modularis

Størrelse: 15 cm
Sesong: for det meste standfugl.
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen, Alnaparken (5 
observasjoner)
Habitat: skog og parker
Habitatkrav: evertebrater, bær og frø

Stillits  Carduelis carduelis

Størrelse: 14-16cm
Sesong: standfugl.
Utbredelse i nærområdet: observert på Furuset, Ole Brumms-
vei, Karl Flods vei og i Alnaparken.
Habitat: hager og parker
Habitatkrav: frø og bær på tistler, bjørkefrø og litt insekter.
Interaksjoner: hekker i parker og trerike hager. Trygg nær 
mennesker.

Kjernebiter   
Coccothraustes coccothraustes

Størrelse: 18-19 cm
Sesong: trekkfugl
Utbredelse i nærområdet: sentrale Østlandet, observert 2009 i 
Alnaparken
Habitat: parker, blandingsskog, hager
Habitatkrav: tilgang på kirsebær, rogn og andre bær.
Interaksjoner: rede i agnbøk, kan knekke kirsebærsteiner med 
nebbet

Strandsnipe Actitis hypoleucos  

Størrelse: 18-20cm
Sesong: sommerhalvåret
Utbredelse i nærområdet: Nær truet på Norsk Rødliste. Obser-
vert 5 ganger i Alnaparken i 2010.
Habitat: vann, bekker og elver, særlig der det er sand- og 
mudderflater.
Habitatkrav: evertebrater.

Nøttekråke   
Nucifraga caryocatactes

Størrelse: 32-38 cm
Sesong: hele året
Utbredelse i nærområdet: observert i Alnaparken in 2009 og 
ved Høybråten kirke 2010. Ikke vanlig i Groruddalen (ennå).
Habitat: Furuskog eller hasselkratt.
Hva den lever av: hovedsaklig av pinjenøtter fra cembrafuru, 
sibirfuru og dvergsibirfuru. Hasselnøtter.

Stær   Sturnus vulgaris 

Størrelse: 19-23cm
Sesong: vår, sommer og høst.
Utbredelse i nærområdet: Alnaparken (2 observasjoner), nær 
truet på Norsk Rødliste 2010.
Habitat: plener og enger.
Habitatkrav: trenger enger med god jordbunnsfauna
Interaksjoner: renser selv ut av fuglehuset før den flytter inn, 
flink imitator som imponerer med Afrikanske fuglesanger når 
den ankommer etter vårtrekket. Kan også herme etter ringe-
toner fra mobiltelefoner. 

Sidensvans Bombycilla garrulus

Størrelse: 18-21cm
Sesong: overvintrer i gode bærår
Utbredelse i nærområdet: observert i Furuset 2010
Habitat: barskog
Habitatkrav: rognebær, alle sorter bær, frø, nøtter. 
Interaksjoner: rede høyt i furuene, mest synlig om høsten slik 
at den assossieres med dene årstiden for mange.

Tornirisk Carduelis cannabina  
  
Størrelse: 23 cm
Sesong: migrerer
Utbredelse i nærområdet: endangered, observert en gang i 
2010 i Alnaparken, nær truet på Norsk Rødliste 2010.
Habitat: trenger litt rotete parkskog med kvisthauger og kratt. 
Liker også blomsterenger.
Habitatkrav:  Liker at det er litt engsyre og høymol, skjerm-
planter, myrstjerneblom, tistler.

Interaksjoner: mye litteratur og poesi refererer til denne fuglen.

Spettmeis  Sitta europaea

Størrelse: 14-15cm
Sesong: standfugl.
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen, observert de 
siste årene i Alnaparken, Øvre Lindeberg, Ellingsrudåsen, 
Furuset og i Ole Brumms Vei 44.
Habitat: trerike hager, parker og skog.
Habitatkrav: nøtter, frø og insekter i lav og mose på trær

Interaksjoner: rede i hule trær, besøker fuglebrett.

Tårnseiler  Apus apus  
    
Størrelse:18cm
Sesong: høysommer
Utbredelse i nærområdet: Nær truet på Norsk Rødliste 2010. 
Observert 4 ganger i Alnaparken
Habitat: Trenger tak eller husvegger med små hulrom. Kommer 
tilbake år etter år hvis den liker seg i området.
Habitatkrav: luftplankton som små nsekter og småedderkopper
Interaksjoner: gir en følelse av urbanitet og høysommer. 

Reduserer bastanden av småinsekt betydelig.

Stokkand Anas platyrhynchos

Størrelse: 55-60cm
Sesong: fra snøen smelter til seinhøstes.
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen
Habitat: små vann, kanaler og langsomtflytende bekker og 
elver.
Habitatkrav: insekter og vannplanter
Interaksjoner: kan mates av barn og voksne

Berggull Erysimum strictum

Størrelse: små eller middels store ettårige eller flerårige blom-
sterurter, 30 -100 cm
Sesong: sommerblomst
Utbredelse i nærområdet: bare i hager og parker der den 
plantes.
Habitat: kommer fra Søreuropa.
Habitatkrav: De fleste kultivarene (f eks Erysimum ‘Chelsea 
Jacket’) stammer fra E. cheiri. Tørr, veldrenert jord.
Interaksjoner: Erysimum-arter spises av larvene til en rekke 
sommerfuglarter. Tilbyr ogå mye nektar som alle sommerfuglar-
ter gjør seg nytte av.

 
 

  

 

 

 Bokfink   Fringilla coelebs   

Størrelse: 15 cm
Sesong: trekkfugl
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen. Alnaparken, 
Ellingsrudkollen and Øvre Lindeberg.
Habitat: åpen skog, parker og hager.
Habitatkrav: frø og litt insekter i hekkesesongen

Interaksjoner: symbol på at våren har kommer for mennesker.

Gjerdesmett Troglodytes troglodytes

Størrelse: 9 cm
Sesong: standfugl
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen, observert i 
Alnaparken
Habitat: Skog, parker og hager.
Habitatkrav: insekter
Interaksjoner: synger om vinteren, besøker fuglebrett

Grønnfink Carduelis chloris

Størrelse: 14 cm
Sesong: de fleste er standfugler.
Utbredelse i nærområdet: observert flere ganger på Furuset 
de siste årene, i tillegg til Øvre Lindeberg, Ellingsrudåsen og i 
Alnaparken.
Habitat: skogsbryn og parker.
Habitatkrav: mest insekter, litt frø og bær.
Interaksjoner: synger mens den flyr og er sosial med andre 
fugler.

Gråsisik  Carduelis flammea

Størrelse: 13 cm
Sesong: noen trekke, noen er standfugler.
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen, observed in 
Furuset and Alnaparken
Habitat: skoger og parker
Habitatkrav: spiser bjørkefrø, knopper og bær.
Interaksjoner: sosial med andre fugler.

Gulsanger Hippolais icterina

Størrelse:12-13cm
Sesong: trekkfugl
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen, Alnaparken (5 
observasjoner)
Habitat: åpen skog og parker, ofte nær vann
Habitatkrav: mest insekter, litt bær

Hagesanger  Sylvia borin

Størrelse: 13-14,5cm
Sesong:trekkfugl
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen, Alnaparken (6 
observasjoner)
Habitat: skyggefull skog og parker med store trær.
Habitatkrav: insekter
Interaksjoner: bygger rede i bjørnebærkratt
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Blåklokke Campanula rotundifolia

Størrelse: 20 cm
Sesong: Juni - August
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen
Habitat: blomsterenger og veikanter
Habitatkrav: middels tørr jord og sol.
Interaksjoner: har en god del nektar som er tilgjengelig for 

mange insekter som sommerfugler og bier.

Geitved  Ramnus cathartica

Størrelse: 6-8m
Sesong: løvfellende
Utbredelse i nærområdet: på holmer og skråninger ved 
Oslofjorden
Habitat: fuktig og ganske rik jord.
Interaksjoner: sitronsommerfugl legger egg/larver her 

Dagfiol  Hesperis matronalis

Størrelse: 100cm
Sesong: to- eller flerårig.
Utbredelse i nærområdet: nær Selvåg ved stjerneblokkene.
Habitat/Habitatkrav: mye sol og veldrenert jord med frisk 
fuktighet.
Interaksjoner: vert for larvene til Aurorasommerfugl og  Raps-
sommerfugl.

Trollhegg  Frangula alnus

Størrelse: 1-2m
Sesong: løvfellende
Utbredelse i nærområdet: vanlig i lavlandet i hele Sørnorge.
Habitat: kratt og skog.
Habitatkrav: kravløs
Interaksjoner: sitronsommerfugl legger egg/larver, fugler spiser 
bærene.

Døvnesle  Lamium album

Størrelse: 50-100cm 
Sesong: flerårig urt med blomstring om sommeren
Utbredelse i nærområdet: Nyland stasjon på Grorudbanen
Habitat: åpent og solrikt
Habitatkrav: rik jord.
Interaksjoner: pollen og nektar tiltrekker seg alle sommerfug-
larter.

Furu   Pinus sylvestris

Størrelse: 30 m
Sesong: vintergrønn
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen
Habitat: skoger og parker
Habitatkrav: stiller lite krav til voksested
Interaksjoner: frø spises av fugler og ekorn, pollen forårsaker 
ikke allergi.

Engfiol   Viola canina

Størrelse: 5-15cm
Sesong: sommerstaude
Utbredelse i nærområdet: vokser ved Nyland stasjon på 
Grorudbanen
Habitat: eng, grasbakker, åpen skog, grøftekanter
Habitatkrav: middels rik jord, halvskygge eller full sol
Interaksjoner: sommerfugl; Brunflekket perlemorvinge legger 

egg på denne slik at det er mat for larvene.

Sibirfuru  Pinus sibirica

Størrelse: 30 m
Sesong: vintergrønn
Utbredelse i nærområdet: i Norge bare i Pasvik men er brukt i 
parker og hager på østlandet.
Habitat: skoger
Habitatkrav: middels rik jord.
Interaksjoner: Nøttekråke og andre fugler samt ekorn spiser 

pinjene (frøene).

Kjempesoleie Ranunculus lingua  
   
Størrelse:20 cm
Sesong: sommer
Utbredelse i nærområdet: sjelden og listet som truet i Norsk 
Rødliste 2010, en forekomst  på Ellingsrud.
Habitat: fuktige sig og bekkekanter
Interaksjoner: nektar til sommerfugler og alle andre nektardrik-
kende insekter.

Cembrafuru  Pinus cembra

Størrelse: 30 m
Sesong: vintergrønn
Utbredelse i nærområdet: parker og hager.
Habitat: danner tregrensen i Alpene.
Habitatkrav: middels rik jord.
Interaksjoner: Nøttekråke og andre fugler samt ekorn spiser 

pinjene (frøene).

Korsved  Viburnum opulus

Størrelse: 4-5m
Sesong: løvfellende busk
Utbredelse i nærområdet: registrert ved Grorud i 1944, men er 
nok ganske vanlig.
Habitat: i skoger og parker.
Habitatkrav: rik til middels god jord.
Interaksjoner: mange fugler spiser bærene.

Lind   Tilia cordata

Størrelse: 20 m
Sesong: løvfellende
Utbredelse i nærområdet: parker, v/alna, nord for stanseveien.
Habitat: forests, nord til Brønnøysund
Habitatkrav: middels til god jord.
Interaksjoner: nektarrike blomster som tiltrekker seg både 
insekter og fugler.

 
 

 

 

Hengebjørk  Betula pendula

Størrelse: 15-20 m
Sesong: løvfellende
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen
Habitat: skog, parker og alléer.
Habitatkrav: middels god jord.
Interaksjoner: en rekke fugler spiser frøene. Sørgekåpe legger 
egg/larver på treet.

Tyrkerhassel  Corylus colurna

Størrelse: 20 m
Sesong: løvfellende
Utbredelse i nærområdet: hager og parker
Habitat: skoger i Søreuropa.
Habitatkrav: middels god jord.
Interaksjoner: fugler som nøttekråke og nøtteskrike eter nøt-
tene. Det gjør også ekorn.

Hassel   Corylus avellana

Størrelse: 4-5m
Sesong: løvfellende
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen.
Habitat: skog, hager og parker.
Habitatkrav: middels jord.
Interaksjoner: fugler som nøttekråke og nøtteskrike eter nøt-
tene. Det gjør også ekorn.

Mandelpil  Salix triandra 

Størrelse: 10m
Sesong: løvfellende
Utbredelse i nærområdet: Rødlista i Norge, to trær i nærområ-
det; Nyland, langs alna v f prof. Birkelands vei  og nær Furuset 
motorcrossbane
Habitat: fuktige grøfter og bekkekanter.
Interaksjoner: larve av sørgekåpe (sommerfugl), gåsungene 
har nektar for andre arter

Mannasøtgras  Glyceria fluitans

Størrelse: 1m
Sesong: summer
Utbredelse i nærområdet: ved Kløften
Habitat: fuktig, flommark og bekkekanter
Habitatkrav: middels rikt
Interaksjoner: Gullringvinge og engsmyger legger egg og lar 
larvene vokse opp på dette gresset. 

Myrstjerneblom  Stellaria palustris

Størrelse: 30 cm
Sesong: sommeren
Utbredelse i nærområdet: truet i Norge etter Norsk Rødliste 
2010. Minst én forekomst på Ellingsrud.
Habitat: fuktige sig og skyggefulle kratt og skoger.
Interaksjoner: gulspurv og tornirisk spiser frøene.

 



FUTURE BUILT     Fra senter til sentrum                                                                                                                                                                                                                                                                FORÉN EDER - FURUSET

IDÉKONKURRANSE OM KLIMAEFFEKTIV BYUTVKLING PÅ FURUSET

Rødsmelle  Atocion armeria 

Størrelse: 40 cm
Sesong: ettårig, blomstrer om juli - august
Utbredelse i nærområdet: sjelden etter Norsk Rødliste 2010. 
Observert ved Haugenstua langs ene siden av boligblokken, 
Ole Brumms vei 12-16, øst for jernbanestasjonen.
Habitat: berg og knauser
Habitatkrav: rikt, tørt

Interaksjoner: En god plante for sommerfugler.

Sløke  Angelica sylvestris

Størrelse: 50cm
Sesong: flerårig, blomstrer juni-august
Utbredelse i nærområdet: vanlig
Habitat: fuktige sig, bekkekanter
Habitatkrav: fuktig, rikt, halvskygge eller sol.
Interaksjoner: Svalestjert og aurorasommerfugl legger eggene 
sine her og alle sommerfuglarter suger nektar av denne, 
generelt god for nektardrikkende arter. Fugler spiser gjerne 
frøene om høsten.

Åkertistel  Cirsium arvense

Størrelse: 1m
Sesong: flerårig, sommerblmstrende.
Utbredelse i nærområdet: vanlig i hele Groruddalen.
Habitat: gammel beitemark
Interaksjoner: Voksne sitronsommerfugler og alle nektardrik-
kende arter. Tistler er blant plantene som tiltrekker seg flest 
insekter.

Buttsnutefrosk  Rana temporaria

Størrelse: 7-10cm
Sesong: lever flere år, men aktiv i sommerhalvåret.
Utbredelse i nærområdet: Alnaparken og ved Gamle Strømsvei
Habitat: pytter, dammer og vann.
Habitatkrav: vann og myke kanter.

Edelkreps  Astacus astacus

Størrelse: 18cm
Sesong: aktiv i sommerhalvåret
Utbredelse i nærområdet: truet etter Norges Rødliste. Stort 
sett enda mer truet i resten av Europa pga krepsepest fra 
Signalkrepsen som er innført fra Nordamerika. 2 observasjoner 
fra nittitallet i Alnaelva.
Habitat: vann og elver og bekker.
Føde: altetende

Småsalamander              Triturus vulgaris 

Størrelse: 10cm
Sesong: ligger i dvale om vinteren
Utbredelse i nærområdet: truet etter Norsk Rødliste, 2 obser-
vasjoner år 2000 i Alnaparken
Habitat: fiskefrie dammer med myke kanter.

Habitatkrav: evertebrater og rumpetroll.

 

 
   Vanlig damsnegl  

Lymnaea peregra/Radix peregra

Størrelse: 2-2,5cm
Sesong: sommer
Utbredelse i nærområdet: har blitt observert nær Furuset.
Habitat: sakteflytende bekker og vann.
Habitatkrav: alger og plantemateriale.

Interaksjoner: har en god rensende effekt på vannet.

Rapssommerfugl  Pieris napi

Størrelse: 3-4cm
Sesong: April-September
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen
Habitat: gressenger og blomsterenger
Hva den lever av: Den er ikke en brysom art for hageeiere som 
sine slektninger kålsommerfugl. Larvene; dagfiol og engkarse.

Voksne: hva som helst med nektar.

Aurorasommerfugl   
Anthocharis cardamines

Størrelse: 3-5 cm          Sesong: Mai - Juli
Utbredelse i nærområdet:  vanlig i Groruddalen in south east 
Norway
Habitat: open woodland, grass- and flower blomsterenger.
Habitatkrav: Larven lever som plantespiser på korsblomster, 
særlig på engkarse (Cardamine pratensis) men også på
 planter i slektene Isatis, Hesperis, Lunaria, Alliaria, Sinapis, 
Arabis og Thlaspi arvense, Biscutella.  Legger egg på engkarse 
og skjermblomster som sløke, hundekjeks og kvann. Voksne 

tiltrekkes særlig dagfiol for å drikke nektar.

Dagpåfugløye                     Inachis io

Størrelse: 5-6 cm
Sesong: En av vårens budbringere. April til september.
Utbredelse i nærområdet: observert ved Slemdal, vanlig i 
Groruddalen
Habitat: skoger og blomsterenger
Hva den lever av: Legger egg på humle og nesle. Voksne drik-
ker nektar fra gåsungene på selje, sommerfuglbusk og kløver. 

Blåknapp og rødknapp og tistelarter er også hyppig besøkt.

Engblåvinge      
Polyommatus semiargus

Størrelse: 2.5 -3.5 cm
Sesong: Juni - August
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen
Habitat: blomsterenger
Habitatkrav:  Larvene på erteblomster som kløver. Voksne; 
hvilkensomhelst nektarrik blomst.
Interaksjoner: larvene bytter nektar som de skiller ut på ryggen 

mot beskyttelse fra maur.

Engsmyger      Ochlodes sylvanus/venata

Størrelse: 2,6-3,4 cm
Sesong: Juni-Juli
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen, observert på 
Vestre Aker, Slemdal.
Habitat: vegetasjon med mye gress.
Hva den lever av: Larvene spiser gress. Voksne går på hva 

som helst, særlig bjørnebær.

  
   

 
Neslesommerfugl Aglais urticae

Størrelse: 4-5cm
Sesong: sommer og høst.
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen. Vestre Aker, 
Slemdal, Oslo.
Habitat: hager og blomsterenger
Hva den lever av: Larvene på nesle og humle.
Voksne; alle nektarrike blomster.

Ospesommerfugl      Limenitis populi

Størrelse: 7-9 cm, en av de største i Skandinavia
Sesong: Juli 
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen
Habitat: liker seg i tretoppene, særlig der det er osp og gran.
Hva den lever av: Larvene på ospeløv. Voksne går på åtsler.

Ospesommerfugl          Limenitis populi

Størrelse: 7-9 cm, en av de største i Skandinavia
Sesong: Juli 
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen
Habitat: liker seg i tretoppene, særlig der det er osp og gran.

Hva den lever av: Larvene på ospeløv. Voksne går på åtsler.

Svalestjert   Papilio machaon

Størrelse: 7-9cm
Sesong: Mai-Juli
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen
Habitat: åpen skog nær knauser eller høye bygninger, flyr 
gjerne rundt toppene.
Hva den lever av: Larvene er på skjermblomster som melkerot 

og kvann. Voksne drikker nektar fra sløke og kvann.

Sørgekåpe         Nymphalis antiopa

Størrelse: 6-7,6 cm, en stor sommerfugl.
Sesong: Juli-September
Utbredelse i nærområdet: vanlig i hele området.
Habitat: åpen skog og parker.
Hva den lever av: Larvene; selje, osp og bjørk.

Voksne spiser sevje og nektar fra det som byr seg.

Sitronsommerfugl       Gonepteryx rhamni

Størrelse:5-6 cm
Sesong: April-September
Utbredelse i nærområdet: vanlig i Groruddalen
Habitat: fuktige blomsterenger og kratt.
Hva den lever av: legger egg på Geitved eller Trollhegg. Sitron-
sommerfugl er ofte den første sommerfuglen ute om våren.

Voksne; Hestehov, selje, blåknapp, tistel, rødkapp og kløver.
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Sommerfugler

I tillegg til å legge forholdene til rette for rødlistearter har vi også plukket ut planter som er kjent for å være mat for larver eller tilby 
nektar til voksne sommerfugler (Eliasson et al. 2010). Særlig utvalget av trær og blomstrende busker og urter i Sommerfuglparken vil 
føre til at det i dette området kommer til å være et rikt tilfang av sommerfuglarter fra de første vårdagene og helt til nattefrosten om 
høsten. Disse sommerfuglene kan man forvente vil få faste bestander i Furusetområdet og særlig i Sommerfuglparken: Aurorasommer-
fugl (Anthochares cardamines), Dagpåfugløye (Inachis io), Engblåvinge (Polyommatus semiargus), Engsmyger (Ochlodes sylvanus), 
Neslesommerfugl (Aglais urticae), Ospesommerfugl (Limenitis populi), Brunflekket perlemorvinge (Boloria selene), Rapssommerfugl 
(Pieris napi), Sitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni), Svalestjert (Papilio machaon) og Sørgekåpe (Nymphalis antiopa)

Fugler og trær

En rekke fuglearter finnes i Groruddalen og i randsonene til Østmarka og Nordmarka. Det er både standfugler og trekkfugler, vadere 
og større skogsfugler blant disse. Siden området heter Furuset, har vi valgt å anlegge tre furuarter langs bilveien, sykkelstien og gang-
stien som danner ringveien rundt Furuset. Den ene er vanlig furu (Pinus sylvestris), de to andre finnes i hager og parker andre steder 
og kommer fra økosystemer som ligner våre i Norges nærområder; cembrafuru (Pinus cembra) og sibirfuru (Pinus sibirica). Vår egen 
furu har små frø i konglene som er viktig vinterføde for en rekke fugler i området. Sidensvans (Bombycilla garrulus), Stillits (Carduelis 
carduelis), den nær truete Tornirisk (Carduelis cannabina)(Kålås et al. 2010a) og den flotte og spesielle arten nøttekråke (Nucifraga 
caryocatactes). Nøttekråka har et gjensidig avhengighetsforhold med cembrafuru og sibirfuru. Disse trærne har store vingeløse frø 
som kalles pinjenøtter som både ekorn (Sciurus vulgaris) og en rekke småfugler med kraftig nok nebb til å få tak i dem. Pinjene er svært 
næringsrike og brukes også i menneskemat, f eks pestosaus. Nøttekråka bruker hele høsten på å samle dem og grave dem ned i hun-
drevis av små forråd i skogen. Slik skaffer de seg mat til hele vinteren og et godt stykke inn i hekkesesongen også. Siden disse furuene 
ikke er stedegne i Sør-Norge, har vi bare små bestander av nøttekråke, stort sett knyttet til forekomster av hassel. Likevel kan man år 
om annet oppleve at mange trekker til Norge fra vestrussland når det er dårlige nøtteår der (Jonsson 2005). Med den store mengden 
furu som er planlagt rundt Furuset er det godt mulig at disse vakre fuglene får nok et leveområde i Norge.
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3. BLÅGRØNN INFRASTRUKTUR



FUTURE BUILT     Fra senter til sentrum                                                                                                                                                                                                                                                                FORÉN EDER - FURUSET

IDÉKONKURRANSE OM KLIMAEFFEKTIV BYUTVKLING PÅ FURUSET

2010  FØRSTE FASE

Furuset slik det er i dag:
E6 er en barriere for dyreliv og produserer støy, asfaltstøv og forurensing.
Spredte trær og annen vegetasjon er tilfeldig og blir lite brukt av både 
mennesker og dyreliv.

2015  ANDRE FASE

Senterbekken kommer opp i en fontene i Furuset sentrum og renner i en 
kanal til et lite vann.
Første tredjedel av lokket over E6 er på plass.
En del av ringveien er ferdig med gang- og sykkelsti. Boulevarden og 
Promenaden er ferdig med alle sine arter trær.
Alléer forbinder Verdensparken og alle bolig- og hageområder i sør med 
Østmarka, fuglelivet øker og pinnsvin dukker opp i hagene.

2020   TREDJE FASE

Sommerfuglparken er anlagt og den første sommeren dukker sommerfu-
gler opp. 
Bakåsbekken og Gransbekken er åpne, sammenføyes for å meandrere 
gjennom Sommerfuglparken med en rekke utvidete vannspeil og sand-
banker.
Ringveien går nå langs hele østsiden av Furuset.
Andre tredjedel av lokket er ferdig og beboerne merker at det er mindre 
støy og asfaltstøv.

2025    FJERDE FASE

De grønnblå strukturene er ferdige; Furusetbekken og Østausbekken er 
også åpne.
Hele lokket er på plass og trærne og grøntarealene begynner og vokse til.
Østmarka og Nordmarka er nå godt forbundet med flere korridorer for vilt.
Furuset begynner nå å bli kjent for sitt rike dyreliv i hele Oslo.
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Perspektiv av ringveien

PRINSIPPER FOR INFRASTRUKTUR
Generelt
Infrastrukturen på Furuset er ikke bare laget for å transportere mennesk-
er.
Deler av strukturen har en funksjon som er med på å styrke dagens øko-
system I området.
Den blågrønne infrastruktur er opprettet for å transportere, mennesker, 
sykler, biler, vann, dyr og planter rundt på Furuset.
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Perspektiv av ringveien (Kurland parken)

1. Ringveien     
Ringveien er etablert for å skape minst mulig trafikk inn I området. På denne måten unngår en også blindveier og unødvendig ferdsel I boligområdene.
Ringveien består av 6 baner.  De to banene I midten er forbeholdt biler.  På siden av bilfeltene finner man sykkelbanen og ytterst på flankene en trasé for gående. Disse grenser til enten 
park eller bebyggelse. Elven vil også følge deler av ringveien.
Ringveien vil få fire rader med trær. Disse danner en korridor for dyre og fuglelivet.
Trærne langs ringveien forbinder skogen sør for E6 med alle parkene og går også nær Alnaparken i nord, slik at ringveien blir infrastruktur også for dyrelivet.
Småfugler finner trygghet inne i trekroner og busker. Fra naturen sin side kan man si at de lider av en slags agorafobi – frykt for åpne plasser – så når det er en korridor av mer eller 
mindre sammenhengende trær vil flere individer og flere arter kunne dukke opp i parker og hager. Trærne langs ringveien forbinder skogen sør for E6 med alle parkene og går også nær 
Alnaparken i nord, slik at ringveien blir infrastruktur også for dyrelivet.
Trærne som er valgt ut for ringveien er furu, cembrafuru og sibirfuru.
Nettverket av fotgjengerstier som begynner langs ringveien og som leder inn til alle deler av Furuset beplantes med trær og busker på en mer naturlig og mindre allé-aktig måte, slik 
at de får mindre jevn avstand til hverandre og noen steder i grupper, slik at de utgjør mer naturlige miljøer for fødesøk og skjul for dyrelivet. Hassel og geitved vil øke verdien av disse 
gruppene for fugler og sommerfugler.

2. Boulevard 
Boulevarden som utgjør en øst-vest akse 
gjennom Furuset har også fire rader med 
trær, men I dette området deler gående og 
syklende banen. Gangveiene på Boulevard-
en grenser ut mot byrom, caféer og butikker. 
Slik sett vil den både ha et urbant og grønt 
preg.
Det vil ikke være mulighet til å parkere her 
så her vil det plantes ut blomstrende trær 
med nøtter og frukt i tillegg til de mer typiske 
allétrærne langs parkeringslundene.
Villmorell, hagtorn, rogn, norsk asal, fager-
rogn, tyrkerhassel er eksempler på trær som 
kan plantes på Boulevarden.

3. Promenaden
Promenaden er gang og sykkelveien som går fra Boulevarden og 
ut I verdensparken.
Denne grenser til hageboliger på ene siden og elven på den an-
dre.
Promenaden er bilfri med et mykere dekke.
Langs Promenaden som utgjør en nord-sør akse langs Senter-
bekken plantes  forskjellige arter selje og pil, blant annet mandelpil 
(Salix triandra) som er en sårbar art i følge Norsk Rødliste 2010. 
Det står to slike mandelpiler nær Furuset I dag. På den måten 
sikrer vi at grøntanleggene både rommer en sjelden art og siden 
seljer og piletrær (de er svært nære slektninger) har nektarrike gå-
seunger/pusekatter om våren bidrar det positivt til fuglelivet i årets 
mest kritiske periode for småfuglene. I tillegg får Promenaden et 
godt innslag av trærne som står langs Boulevarden.

Snitt av bolevarden                                      1:200

Snitt av ringveien     1:200

Snitt av promenaden              1:200
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4. Lokket over E6

E6 skjærer gjennom området og danner en barriere for 
planter, dyr og mennesker.
Det etableres et lokk over kulverten for å gjenopprette 
forbindelsen og skjerme området fra støyen.
Å redusere forurensningen og demme opp for støyen er 
særdeles viktig I dette prosjektet.
Det vil I mindre grad etableres vertikale elementer over 
lokket da dette vil være med på å bremse kaldluftstrøm-
men ned over dalen.
Lokket over E6 er en fundamental del av infrastrukturen 
for dyrelivet; langsomme dyr som pinnsvin, men også 
rådyr og andre firfotinger blir derfor oppmuntret til å ta seg 
over veien og kan gjøre det uten å risikere livene sine eller 
til bilister. Lokket er dekket av jord og singel, og her vok-
ser aromatiske urter som er gunstige for sommerfugler. 
Det plantes også ut en del busker av trollhegg (Frangula 
alnus), hassel (Corylus avellana) og dvergsibirfuru (Pinus 
pumila) – alle svært gunstige for dyrelivet. Åpninger i lok-
ket er trygt inngjerdete og dekket med metallgitter med 
slyngplanter som humle (Humulus lupulus) og vivendel 
(Lonicera periclymenum).

Perspektiv av lokket over E 6

snitt 1:1000

Perspektiv av lokket over E 6
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4. FRA SENTER TIL SENTRUM

Perspektiv over Bibliotek  og sentrumsområde
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Sentrumsområdet. 

UTFORDRINGER TILKNYTTET DAGENS SITUASJON    

Dagens senter på Furuset innbyr ikke til positive mellom-
menneskelige aktiviteter av betydning.
Det offentlige rom er ikke tilrettelagt for møtesteder og 
for oppretting av sosiale relasjoner eller skape trivelige 
soner å oppholde seg i. Befolkningens mangfold av 
nasjonaliteter medfører kulturkollisjoner og kommunikas-
jonsproblemer.
Området fremstår som lite innbydende, lite inkluderende 
og lite oversiktelig. 

MULIGHETER
Infrastruktur og lokalisering av viktige kjernepunkter som 
Bibliotek, kjøpesenter, T-banestasjon, ishall, park og 
eldresenter gjør uansett at dette blir et udiskutabelt og 
viktig kjernepunkt i området.
Utviklingen av Furuset bør springe ut fra dette punktet. 
Viktige parametre for et velfungerende sentrum er til 
stede. Det trengs dog mye ny energi inn i området for å 
skape og utvikle et sentrum.

GREP
Vi ønsker å skape et sentrum som er noe annet og mer 
enn et kjøpesenter.
Furuset skal utvikles til et tydelig og vitalt sentrum.
I sentrum skal alle viktige elementer som er tilført dette 
prosjektet åpenbare seg.
Det nye Furuset vil reise seg i Vertikalen og sende tyde-
lige signaler om en offensiv, positiv og fremtidsrettet 
bydel der innovasjon, utvikling og opprettelse av realsjon-
er står i sentrum med et lysende og positivt fortegn.

Virkemidler:
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KULTUR
Bibliotek, Kultursenteret, sportssenter og moské

Bibliotek:
Sentrum av Furuset blir bygget rundt kulturinstitusjonene.
Det nye biblioteket vil være det viktigste bygget blant disse og etablere seg som 
Furusets identitetsbærer. Ved å fordoble antall m2, høyde og utforming vil bygget 
fremstå som et signal.
Byggets transparente ytre gjør den til en lysende skulptur om kvelden. 
Glassfasaden i bygget skal ikke være en motsetning mtp energibruk og klima. I 
vårt forslag skal biblioteket fremstå transparent både som et sosialt signal og som 
et ikon og utstillingsvindu for den bærekraftige bydelen. Gjennom glasset ser man 
tydelig menneskene og den robuste, varme trekjernen i bygget. Et lysende signal 
og ledelampe inn i fremtiden. 
Moskéen , Sportsenteret og kultursenteret har også en direkte forbindelse med 
biblioteket og danner en kulturakse mot sør.
 

MILJØ OG INFRASTRUKTUR
Blå-grønn infrastruktur. Den øko-sosiale ring. 

Boulevard
Boulevarden er en del av den den øko-sosiale ringen. Det eneste stedet biltrafik-
ken bryter inn på tvers i feltet er inn på Boulevarden. 
Å bringe biltrafikken inn til knutepunktet er et nødvendig onde. Biltrafikken skal  
begrenses til et minimum og adkomst til parkering foregår under bakkenivå. 
Hovedparkering er også under bakkenivå med direkte adkomst til byggene i 
knutepunktet.
Over bakkenivå møter Boulevarden alle de mest sentrale byggene og byrommene.
Byrom og offentlige møteplasser
Fontene
Fontenen representerer en av de 5 elvene/bekkene i området som vekkes til liv og 
kommer opp fra rørene i grunnen og ut i det fri. Fontenen er et symbol for denne 
frigjøringen og et vannspeil danner starten på en blågrønn akse som strekker seg 
gjennom byrommene og  ut mot Verdensparken.
Byrom
I kjernepunktet er det etablert byrom med varierte karakterer og overflater tilknyttet 
byggene og den blågrønne akse. 
Mot nord starter byrommene med Torget og har en glidende overgang til Bibliotek-
plassen. Denne går over i Marekdsplassen utenfor Kjøpesenteret og ender opp i 
parkrommet Verdensparken.
Mot sør-øst finner vi Mosképlassen som har et mer kontemplativt preg og en 
mykere overflate.
Kontorparken er ikke bare et sted som huser kontorer . Mellom byggene er det 
etablert parker som vekstpark og trepark.
 

B-B´

G-G´

F-F´

BOLIG
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LEVENDE SENTRUM
Bolig

Den blågrønne strukturen bringer liv inn i sentrum i form av vann, planter og dyr.
For at sentrumsområdet skal være et levende sentrum må det også inkludere mennesker.
Boliger må etableres og sentrum må fortettes.
Størst fortetting med boliger vil foregå i sentrumskjernen av Furuset.
Høyde og tetthet på boliger minker dess lenger unna knutepunktet man kommer.

Eldresenteret utvides og med sin nærhet til alle sentrale funksjoner på Furuset har den en optimal plassering. 
I forbindelse med opprettelse av Kontorparken etableres mini hotell integrert i dette området.
Dette skal i hovedsak betjene næringsdelen i området.

Økningen av antall mennesker tilknyttet sentrumskjernen vil bedre sikkerheten og øke den sosiale kontrollen.

Grunnlaget for et nytt Furuset er etablert. Menneskelig medvirkning er dog en forutsetning for å lykkes.

ØKONOMI
Grønt kontor :”Future Built”
For at området skal ha en mulighet til å nå sitt mål om å bli et levende sentrum i ekspansjon og utvikling må det 
etableres økonomiske generatorer.
For å nå målet om bærekraftighet foreslår vi å etablere et ”Future Built” kontor som skal sikre at all økonomisk virk-
somhet i området opptrer etter gjeldende krav og mål.
Målet er sammen med økonomisk vekst nullutslipp innen 2030.
”Future Built” kontoret etableres i Kontorparken.

Kontorparken
Selskaper som får grønt kort av ”Future Built” kontoret etablerer seg i Kontorparken. Kontorparken skal være en 
kolaborasjon av offentlige og private selskaper. Den skal fungere som et springbrett for grundervirksomheter og andre 
innovative selskaper.
Den skal også fungere som en rugekasse for nye idéer i samspill med etablerte bedrifter.
Noen av selskapene som etableres i kontorparken skal ha kontoradministrasjon som er direkte tilknyttet produksjon i 
næringsparken øst på Furuset.
På denne måten skapes synergieffekter mellom de ulike typer virksomheter i parken.

Kjøpesenteret
Kjøpesenteret dobler sitt bruksareal og fungerer videre som en viktig del av Furusets økonomiske bærebjelker.  I 
motsetning til dagens situasjon vil den i fremtiden fungere i samspill med de sosiale rommene og møtestedene på 
Furuset.
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FONTENE

PARKERING

NYE BOLIG

Kolonihagen

BIBLIOTEK

BYROM

NORDRE GRAN BORETTSLAG

BIBLIOTEK

BOULEVARD

KJØPESENTER ALDERSHJEM
VERDENS PARKEN KONTOR FOR 

BÆREKRAFRIG 
BYUTVIKLIND

FONTENE

PARKERING

NYE BOLIG

Kolonihagen

BIBLIOTEK

BYROM

NORDRE GRAN BORETTSLAG

BIBLIOTEK

BOULEVARD

KJØPESENTER ALDERSHJEM
VERDENS PARKEN KONTOR FOR 

BÆREKRAFRIG 
BYUTVIKLIND

B-B´

G-G´

F-F´

BOLIG

B-B´

G-G´

F-F´

BOLIG
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5. AKTIVITETER

INNARBEIDELSE AV PÅGÅENDE 
PROSJEKTER
Innarbeidelse av de pågående prosjekter blir en viktig 
del av  det nye Furuset. Deres formål, funksjoner og 
plassering  medfører at prosjektene vil ha en meget 
sentral rolle.
Prosjektene skal implementeres og tilpasses den 
blågrønne infrastruktur og dens spilleregler.

Alle prosjektene skal utvikles for en fremtidig bærekraft-
ig arkitektur og drift.
Form og uttrykk prosjektes med tanke på realisering 
av hele Furuset sentrum
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SKOLE

EKSISTERENDE
INDUSTRI

KJØPESENTER

PAPIRFABRIKKEN

ISHALL

BIBLIOTEK

ALDERSHJEM

BARNEHAGE

E6 LOKKET FØRSTE FASE

SKOLE

VITENPARK

 NYE KJØPESENTER
FØRSTE FASE

RENOVASJON AV BOLIG

KULTURSENTER

BOULEVARD

NYE BIBLIOTEK
ENERGIBRØNNER

NYE ALDERSHJEM

KONTORPARKEN

BARNEHAGE

E6 LOKKET TREDJE FASE

SOMMERFUGLPARKEN

FORTETTING

KONTORPARKEN

OSTAUSBEKKEN

FURUSETBEKKEN

 NYE KJØPESENTER
TREDJE FASE

RINGVEIEN TREDJE FASE 

NOTTING HILL

E6 LOKKET ANDRE FASE

GRAN SKOLE

 NYE KJØPESENTER
ANDRE FASE

RENOVASJON AV BOLIG

TEATER

KONTORPARKEN

NYE ALDERSHJEM

BARNEHAGE

VENDENSPARKEN

FORTETTING

2010  FØRSTE FASE 2015  ANDRE FASE

2020   TREDJE FASE 2025    FJERDE FASE



FUTURE BUILT     Fra senter til sentrum                                                                                                                                                                                                                                                                FORÉN EDER - FURUSET

IDÉKONKURRANSE OM KLIMAEFFEKTIV BYUTVKLING PÅ FURUSET

05

BIOGAS
4500m2

o2

+

ART

+ ALDERSHJEM

SOMMERFUGLPARKEN 

BOLIG

UTEPARKERING

BEKK

KONTOR PARKEN 

HAGENPARKEN

BYROM

KONTOR BÆREKRAFRIG BYUTVIKLIND

ART

GRANDSKOLE 

KJØPESENTER

SPORTPARKEN 
SPORTSENTER. ISHALL

BIOGASS

VITENPARK

KONTORPARKEN 

KULTURSENTER
TEATER

BIBLIOTEK

Skjemaplan - aktiviteter                               

sosial

gress

gress

trær

trær

gangsti gangsti
parkering

BRA
289.800m2

BRA
407.756m2 BYA

BYA Grønt tak
16.903m2

parkeringveier veier

økonomi

kultur

sosial

økonomi

kultur

arbeidsledig

BRA
BYA

BRA
Grønt tak

Tra�kkarealer
127.000m2

Boliger
173.000m2

Boliger
257.739m2

Næring/handel
64.400m2

O�entlig/allmennyttig
52400m2

O�entlig/allmennyttig
56.258m2

Næring/handel
93.759m2

Tra�kkarealer
116.635m2

Når trærne blir store vil kronene dekke
 10% av arealet til permeable �ater og
 veier og øke fra 30% til 50% av grøntarealene. 
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Perspektiv av inngang til biblioteket

Perspektiv fra verdensparken til aldershjemmet Perspektiv av kultursenteret på furuset

Perspektiv av skolen og sommerfuglparken



FUTURE BUILT     Fra senter til sentrum                                                                                                                                                                                                                                                                FORÉN EDER - FURUSET

IDÉKONKURRANSE OM KLIMAEFFEKTIV BYUTVKLING PÅ FURUSET

P  A  P  I  R  F  A  B  R  I  K  K  E  N  -  F U R U S E T  K U L T U R S E N T E R

1 842,4 m

659,2 m

1 842,4 m

659,2 m

STORE SAL

KONSERTER

TEATER
FILM

PERFORMANCE

ENERGIHUS

KULTURHUS

INTERNASJONALT HUS

KUNSTSENTER

KULTURSKOLE

DANSESTUDIOER

ATELIER

MUSIKKSKOLE

ØVINGSLOKALER

CAFEER

EKSISTERENDE HUS

PAVILJONG

INFO

KONTOR

HOVEDADKOMST

KULTURGATEN

KULTURGATEN

ADKOMST

KONSERTSAL

INNG.

BAKSCENE

EKS. BYGNINGSSTRUKTUR

KOMMUNIKASJONSLINJER

ATRIUM / GRØNT / HAGER

PLASSER / GATE

FELLESAREALER / CAFE

FLEKSIBLE ROM FOR KULTUR/
DANS/MUSIKK/KUNST/FILM/TEATER

STORE SAL FOR KONSERTER/
TEATER/ FILM/ PERFORMANCE

PLAN 1. ETASJE

PLAN 2. ETASJE

FELLESAREALER / CAFE

FLEKSIBLE ROM FOR KULTUR/
DANS/MUSIKK/KUNST/FILM/TEATER

STORE SAL FOR KONSERTER/
TEATER/ FILM/ PERFORMANCE

NY OPPDELING / FUNKSJONER

1 842,4 m

659,2 m

1 842,4 m

659,2 m

STORE SAL

KONSERTER

TEATER
FILM

PERFORMANCE

ENERGIHUS

KULTURHUS

INTERNASJONALT HUS

KUNSTSENTER

KULTURSKOLE

DANSESTUDIOER

ATELIER

MUSIKKSKOLE

ØVINGSLOKALER

CAFEER

EKSISTERENDE HUS

PAVILJONG

INFO

KONTOR

HOVEDADKOMST

KULTURGATEN

KULTURGATEN

ADKOMST

KONSERTSAL

INNG.

BAKSCENE

EKS. BYGNINGSSTRUKTUR

KOMMUNIKASJONSLINJER

ATRIUM / GRØNT / HAGER

PLASSER / GATE

FELLESAREALER / CAFE

FLEKSIBLE ROM FOR KULTUR/
DANS/MUSIKK/KUNST/FILM/TEATER

STORE SAL FOR KONSERTER/
TEATER/ FILM/ PERFORMANCE

PLAN 1. ETASJE

PLAN 2. ETASJE

FELLESAREALER / CAFE

FLEKSIBLE ROM FOR KULTUR/
DANS/MUSIKK/KUNST/FILM/TEATER

STORE SAL FOR KONSERTER/
TEATER/ FILM/ PERFORMANCE

NY OPPDELING / FUNKSJONER

ÅPNE FLEKSIBLE ROM

ÅPNE FLEKSIBLE ROM / GJENBRUK AV BYGNINGSSTRUKTUR

EKSISTERENDE PAPIRFABRIKK

KULTURGATEN

EKSISTERENDE FABRIKK-FASADESTRUKTUR

GRØNNE HAGER / NYTT ATRIUM

PARK PARK PARK
STORE SAL

FOAJE

GALLERI

FOAJE

GALLERI

KULTURGATEN

DANS MUSIKK

TEATERKULTURSKOLE

KUNSTATELIER

PRFORMANCE GRØNN HAGE / ATRIUMFOAJE/CAFE

FOAJE/CAFE

INFORMASJON / ADM

SCENETÅRN

SOLCELLER SOLCELLER SOLCELLER

STORE SAL SCENE

SCENETÅRN

AMFI-SCENEPARK / FOTBALLBANER

PARK
FOAJE

GALLERI

PARKERING

STORE SAL

KONSERTER

TEATER
FILM

PERFORMANCE

ENERGIHUS

KULTURHUS

INTERNASJONALT HUS

KUNSTSENTER

KULTURSKOLE

DANSESTUDIOER

ATELIER

MUSIKKSKOLE

ØVINGSLOKALER

CAFEER

EKSISTERENDE HUS

PAVILJONG

INFO

KONTOR

HOVEDADKOMST

KULTURGATEN

KULTURGATEN

ADKOMST

KONSERTSAL

INNG.

BAKSCENE NY OPPDELING / FUNKSJONERVARELEVERANSE

VARELEVERANSE
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Utgangspunkt
Dagens bygning består av store og tette volum, med en karakteristisk og rytmisk fasade som brytes opp av lysnisjer.

Grep
Vi tenker å revitalisere den gamle papirbygningen til å være et senter for ulik kultur, kunst, dans, performance, kulturskole, musikk, film, teater. Det blir et kulturhus og 
aktivitetssenter for Furuset. Samtidig tenkes det å være et attraktivt sted for hele regionen gjennom fremføring av store konserter, forestillinger og kunstutstillinger. Vi bryter 
opp hovedbygningen i 2 deler, hvor den ene blir et fleksibelt aktivitetshus med øvingsrom, atelier, møtesteder og cafe. I dette volumet legges det også inn flere åpne atrium 
som gir lys til alle rom. Det andre volumet inneholder en stor sal for fremføring av konserter o.l. Mellom de to volumene tenker vi å etablere en kulturgate med adkomst til alle 
funksjoner. Foran kulturhuset blir det en større park / plass med en informasjonspaviljong.

Fleksibilitet
Kulturhuset blir et åpent areal over to etasjer hvor det kan settes inn isolerte bokser etter behov og aktiviteter. Disse rommene settes inn og forholder seg til gitte 
kommunikasjonslinjer som går mellom bygningens lysnisjer. Disse nisjene danner et grid/system som løper fra vegg til vegg med en bredde på to meter. Systemet gir mulighet 
for aktivitesrom som spenner fra ca 100 m2 - 800 m2.

Energi
Bygningene blir selvforsynt med energi fra solcellepanel som dekker hele taket på konserthuset. I tillegg tenkes det som et stort volum hvor det settes inn isolerte aktivitetsbokser. 
På denne måten kan funksjonene varmes opp lokalt i bygningen.

BYGG 1 - KULTURHUS
fellesareal:   1.etg 1940 m2
  2.etg 1100 m2

totalt:   3000 m2

aktivitetsareal: 1.etg 4280 m2
  2.etg  3700 m2

totalt:   7980 m2

Totalt bygg 1:               10980 m2

BYGG 2 - KONSERTHUS
fellesarel:  1.etg 1650 m2
  2.etg 1650 m2

totalt:   3300 m2

sal /bakscene: 1.etg 2650 m2
  2.etg 1370 m2

totalt:   4020 m2

Totalt bygg 2:  7320 m2

SOLCELLER PÅ TAK / SCENETÅRN

VEGGER / TAK

2. ETASJE

1. ETASJE

FELLESAREALER / CAFE

FLEKSIBLE ROM FOR KULTUR/
DANS/MUSIKK/KUNST/FILM/TEATER

STORE SAL FOR KONSERTER/
TEATER/ FILM/ PERFORMANCE
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N  Y   G  R  A  N   S  K  O  L  E  O G  B  A  R  N  E  H  A  G  E

FELLESAREALER / OPPHOLDSROM

BASEROM / KLASSEROM

FELLESFUNKSJONER / AKTIVITETER

ADMINISTRASJON / KONTORER

GRØNT / ATRIUM / SKOLEGÅRD

BASE/KLASSEROM 8-TRINN

BASE/KLASSEROM 10-TRINN

BASE/KLASSEROM 9-TRINN

GYMSAL / 
GARDEROBER

SLØYD/

VEKSTEDER/

HEIMKUNSKAP

KAFETERIA / KANTINE

FELLES ARBEIDSROM/BOKSER

AMFISCENE

BIBLIOTEK

BIBLIOTEK

ADMINISTRASJON

KONTORER

MØTEROM

BASE - 1-3 ÅR

BA
SE

 - 
3-

6 Å
R FELLES LEKEOMRÅDE

LUKKET LEKEOMRÅDE
ATRIUM

SKOLEGÅRD / ATRIUM

LEKEHYTTE

BASE - 3-6 ÅR FELLES LEK / ATRIUMSYKKELSKUR

SNITT BARNEHAGE

NY ELV PARKPARK

NY ELV PARKAMFISCENE BIBLIOTEKBIBLIOTEKOVERDEKKET MELLOMROMADMINISTRASJON / KONTORER

SNITT AMFI/BIBLIOTEK/LÆRERROM

NY ELV
BASE/

KLASSEROM 9-TRINNKAFETERIA / KANTINE FELLES ARBEIDSROM/BOKSER PARK

SNITT UNGDOMSSKOLE

SKOLEGÅRD / ATRIUM
BASE - 3-6 ÅR FELLES LEK / ATRIUMSYKKELSKUR

SNITT BARNEHAGE

NY ELV PARKPARK

NY ELV PARKAMFISCENE BIBLIOTEKBIBLIOTEKOVERDEKKET MELLOMROMADMINISTRASJON / KONTORER

SNITT AMFI/BIBLIOTEK/LÆRERROM

NY ELV
BASE/

KLASSEROM 9-TRINNKAFETERIA / KANTINE FELLES ARBEIDSROM/BOKSER PARK

SNITT UNGDOMSSKOLE

SKOLEGÅRD / ATRIUM

BASE - 3-6 ÅR FELLES LEK / ATRIUMSYKKELSKUR

SNITT BARNEHAGE

NY ELV PARKPARK

NY ELV PARKAMFISCENE BIBLIOTEKBIBLIOTEKOVERDEKKET MELLOMROMADMINISTRASJON / KONTORER

SNITT AMFI/BIBLIOTEK/LÆRERROM

NY ELV
BASE/

KLASSEROM 9-TRINNKAFETERIA / KANTINE FELLES ARBEIDSROM/BOKSER PARK

SNITT UNGDOMSSKOLE

SKOLEGÅRD / ATRIUM
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BASE/KLASSEROM 8-TRINN

BASE/KLASSEROM 10-TRINN

BASE/KLASSEROM 9-TRINNGYMSAL / 
GARDEROBER

SLØYD/

VEKSTEDER/

HEIMKUNSKAP

KAFETERIA / KANTINE

FELLES ARBEIDSROM/BOKSER

AMFISCENE

BIBLIOTEK

BIBLIOTEK

ADMINISTRASJON

KONTORER

MØTEROM

BASE - 1-3 ÅR

BA
SE

 - 
3-

6 Å
R

FELLES LEKEOMRÅDE

LUKKET LEKEOMRÅDE
ATRIUM

PARKERING ANSATTE

SYKKELPARKERING / SKUR

UTSIKT MOT GRØNT OG VANN

UTSIKT MOT GRØNT OG VANN

UTSIKT MOT GRØNT OG VANN

UTSIKT MOT GRØNT OG VANN

UT
SI

KT
 M

OT
 G

RØ
NT

 O
G 

VA
NN

UTSIKT MOT GRØNT OG VANN

FE
LL

ES
 LE

KE
OM

RÅ
DE

OVERSIKT OVER ADKOMST FRA LÆ
RERVÆ

RELSE

VARELEVERANSE

SKOLEGÅRD / ATRIUM

LEKEHYTTE

GREP
Ny Gran ungdomsskole og barnehage tenkes bygd med 4 hoveddeler. Ungdomsskole trinn 8-10 er organisert i et kompakt volum med funksjoner rundt det sentrale atrium/skolegård. 
Alle funksjonene får lys og utsikt mot omkringliggende skog, nyetablert park og elveleie. Samtidig gir atrium lys til det sentrale fellesrommet. Base/klasserom (avhengig av hvilke 
prinsipp som ønskes) plasseres i ytterkant mot hver sin side. Innenfor ligger en rekke med fellesfunksjoner som gymsal, verksteder, sløud og heimkunskap. Sentralt i skolen mot atrium 
ligger fellesrommet med kantine (ligger inntil heimkunskap for sambruk) og vrimleområde.
Barnehagen organiseres med to baser/avdelinger (1-3 år og 3-6 år). Disse plasseres rundt et fellesrom som kan være både åpent for begge avdelinger, eller deles inn i ulike 
fellesfunksjoner. Fellesrommet omkranser et indre atrium som også kan funger som ute/lekeområde for barne, hvor de voksne har full oversikt både ute og fra det innvendige 
fellesrom.
Mellom skolebygget og barnehage ligger administrasjon og lærerværelser. Plasseringen gir kort vei til alle funksjoner og samtidig oversikt over adkomstområdet til skolen.
Som hjertet i prosjektet ligger bibliotek og amfi. Amfi senker seg ned i terrenget, slik at man ankommer på øverste nivå. Rundt amfiet ligger biblioteket som blir en vandring rundt med 
bøker fra gulv til tak på begge sider, kun avbrutt av nisjer/inngang til amfi samt lysnisjer mot park og elv. Det tenkes overlys i tak over amfi.
Uteområdene har to sider. Adkomstsiden er mer praktisk med parkering og sykkelparkering. Når man går inn på skoleområdet åpner det seg en skjermet oase med park og elv. 

AREALER

SKOLE
fellesareal:   1120 m2
aktivitetsareal:   1032 m2
base trinn 8:    488 m2
base trinn 9:    424 m2
base trinn 10:    424 m2
totalt nettoareal:  3488 m2
 
BARNEHAGE
fellesarel:     742 m2
base 1-3 år:    405 m2
base 4-6 år:    405 m2

totaltnettoareal:  1552 m2

ADM/KONTOR:    718 m2

BIBLIOTEK/AMFI:    745 m2

TOTALT NETTOAREAL: 6503 m2

TEKN.ROM

VARELEVERANSE

GARDEROBER / L
AGERLAGER

LAGER

KJELLER
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FELLESROM

FELLESROM

FELLESROM

FELLESROMATRIUM

FOAJÈ

FELLES TERRASSE

VERDENSPARKEN

GANGSTI

FURUSET SENTER

UTSIKT MOT PARK

UTSIKT MOT PARK

UTSIKT MOT PARK

UTSIKT MOT PARK

ATRIUM

UTSIKT MOT GRØNT/PARK

UTSIKT MOT GRØNT/PARK

UTSIKT MOT GRØNT/PARK

UTSIKT MOT GRØNT/PARK

FELLESAREALER / OPPHOLDSROM

ROM FOR BEBOERE / ENEROM

BEHANDLINGSROM / KJØKKEN / NÆRLAGER /
ADMINISTRASJON /PERSONALROM

FJERNLAGER / TEKNISKE ROM

GRØNT / ATRIUM
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FELLESAREALER / OPPHOLDSROM

ROM FOR BEBOERE / ENEROM

BEHANDLINGSROM / KJØKKEN / NÆRLAGER /
ADMINISTRASJON /PERSONALROM

FJERNLAGER / TEKNISKE ROM

GRØNT / ATRIUM

AREALER
u.etg:
beboer/sykehjemsrom:     153 m2
fellesarealer:            193 m2
beh.rom, lager, kjøkken o.l:      168 m2
tekniske rom/fjernlager:    168 m2
1.etg:
beboer/sykehjemsrom:     295 m2
fellesarealer:            446 m2
beh.rom, lager, kjøkken o.l:          96 m2
2.etg:
beboer/sykehjemsrom:     463 m2
fellesarealer:            248 m2
beh.rom, lager, kjøkken o.l:      126 m2
3.etg:
beboer/sykehjemsrom:     463 m2
fellesarealer:            248 m2
beh.rom, lager, kjøkken o.l:      126 m2

Totalt nettoareal ulike funksjoner:
beboer/sykehjemsrom:   1374 m2
fellesarealer:          1135 m2
beh.rom, lager, kjøkken o.l:      516 m2
tekniske rom/fjernlager:    168 m2

Totalt nettoareal sykehjem:  3193 m2

GREP
Nytt Furuset sykehjem tenkes bygd som en forlengelse av Furuset senter, med fantastisk utsikt over verdensparken. Her vil det ligge helt 
sentralt med kort vei og forbindelse til senteret hvor de gamle kan møtes, kort vei til park og rekreasjon, samt kort avstand i forhold til offentlig 
kommunikasjon som t-bane og buss. Sykehjemmet er organisert rundt et sentralt atrium. Beboerrommene tenkes som enkeltrom, og de vil alle 
ha utsikt mot grøntområder eller inn mot det frodige og grønne atriumet. Alle hovedoppholdsrom har en fantastisk utsikt mot verdensparken. 
I nederste etasje har man utgang til parken, og her tenkes en stor felles terrasse. Behandlingsrom, nærlager, kjøkken og tekjøkken legges 
sentralt i bygget mot atrium, og vil med det være lett tilgjengelig. I nederste etasje inn mot mørk bakvegg legges alle tekniske rom og fjernlager. 
Hovedadkomst skjer fra gate mellom senteret og sykehjemmet. Foajè og resepsjon ligger direkte innenfor, og man vil herfra se gjennom atrium/
hele bygget og ut på verdensparken når man ankommer sykehjemmet. Som besøkende og beboer skal man oppleve sykehjemmet som et lyst 
og positivt sted, med nær kontakt til naturen. Det formessig grepet tenkes som en del av uttrykket til Furuset senter. Sykehjemmet er utformet 
med ca 100 enkeltrom. Sykehjemmet er fleksibelt mtp størrelse og fremtidige behov, da det er mulig å utvide det mot verdensparken.
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KONTORBUGG

SKOLE

BOLIG

varmt vann

avkjølt vann

6. NYE OG EKSISTERENDE BOLIGER

ENERGIKONSEPT
En energisentral og et nævarmesystem forsyner hele området med 
varme og kulde. Et sentralisert system sørger for maksimal energief-
fektivitet,  driftsikkerhet og kostnadseffektivitet.
Nærvarmesystemet forener områdets bygningsmasse. Kjølebehov og 
varmebehov knyttes sammen, og oppfylles av hverandre. 
Papirfabrikk og ishall knyttes til nærvarmenettet .Tilgjengelig over-
skuddsvarme kan med dette utnyttes optimalt.
Energibrønner i grunnen dekker områdets varmebehov på en svært 
energieffektiv og miljøvennlig måte. Overskuddsvarme som ikke kan 
utnyttes direkte magasineres i energibrønnene for fremtidig bruk.
Et biogassanlegg produserer varme og elektrisitet fra områdets mata-
vfall. Miljø og klima spares I form av produsert energi og varme, kort-
ere transport for avfallet og ikke minst redusert metanutslipp til atmos-
færen. 
Ny bebyggelse
Passivhusstandard eller tilsvarende minimerer varmetapet. Fremtid-
srettede, høyeffektive tekniske løsninger  minimerer behovet for tilført 
energy.
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FOREST BOLIG

THE CITY

THE ORCHARD
 PARK

NOTTING HILL

Renoverte eksiternde boliger

ENERGI CONCEPT

Nye bolig 1-3 etasjer

Nye bolig 3-6 etasjer

Nye bolig 6-9 etasjer

ENERGI KONSEPT

Energisentral

Energiprodusent 

Energibrønner

Føringer før vannvarme

Føringer før vannkøling

Skjemaplan - energieffektivitet boligmasse

sosial

gress

gress

trær

trær

gangsti gangsti
parkering

BRA
289.800m2

BRA
407.756m2 BYA

BYA Grønt tak
16.903m2

parkeringveier veier

økonomi

kultur

sosial

økonomi

kultur

arbeidsledig

BRA
BYA

BRA
Grønt tak

Tra�kkarealer
127.000m2

Boliger
173.000m2

Boliger
257.739m2

Næring/handel
64.400m2

O�entlig/allmennyttig
52400m2

O�entlig/allmennyttig
56.258m2

Næring/handel
93.759m2

Tra�kkarealer
116.635m2

Når trærne blir store vil kronene dekke
 10% av arealet til permeable �ater og
 veier og øke fra 30% til 50% av grøntarealene. 

BEBYGGELSE
Ny bebyggelse oppstår parallelt med den øko-sosiale ringen.
Eksisterende bebyggelse blir oppgradert samtidig som det etableres ny bebyg-
gelse.
I så måte kan vi si at det er ringen som bestemmer når et nytt område skal 
bebygges.
Det aktuelle området blir dermed renovert og bebygget samtidig.
Dette medfører en oversiktelig og systematisk utvikling av Furuset.
I hovedtrekk er utbyggingen og renoveringen delt inn I 3 faser.
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2010  FØRSTE FASE 

Eksisterende situasjon.

2015  ANDRE FASE

Infrastruktur, utdanningsinstitusjoner og næring etableres og utvikles
Første del av infrastrukturen utvikles for å klargjøre bygging av ny bebyg-
gelse.
De første boliger tilknyttet dette området rehabiliteres.

2020   TREDJE FASE

Ringen utvides. Bebyggelse følger samme utvikling.
  Tårnhusene på andre siden av E6, “Skogsparken, 
etableres med neste del    av lokket. Boliger I “sentrum” og 
“Hagebyen” etableres. 
  Eksisterende bebyggelse I samme området rehabiliteres 
samtidig.

2025    FJERDE FASE

Ringen sluttføres. Etablering av Notting Hill og rehabilitering av eksisterende  
bebyggelse.
Området er komplett utbygget, men potensialet for fortetting er stort.
.
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kl.12:00

kl.12:00

kl.16:00

kl.16:00

Sol- og skyggediagrammer - høst

Sol- og skyggediagrammer - vår

Sol og skyggediagram 

for Furuset som viser forholdene april og septem-
ber kl 12 og kl 16.
Ny bygningsmasse er plassert slik at hovedfasa-
der og uteplasse får gode solforhold.
Der bygningsmasse vokser i vertikalen er dette 
hensyntatt med større avstander mellom 
bygninger. I parkområder er beplantning hensyn-
tatt slik at solforhold ikke forringes.
I tillegg er det lagt opp til nye grønne tak der be-
boere får nye arealer med de beste solforhold.

De dominerende vindretningene for Osloområdet 
er nordøst og sørvest. Dette blir forsterket av de 
lokaltopografiske forhold  
i Groruddalen. Dalretningen  er dog noe mer nord/
nordøstlig dominert og dette får de dominerende 
vindretninger til å dreie 
mer i denne retning.
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PAPIREFABRIKEN
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VANNBEHANDLING   INDUSTRIENBOLIG LANGS BOULEVARD

EKSISTERENDE

RINGVEI

RINGVEI

BOLIG VERDENS PARKEN

EKSISTERENDE EKSISTERENDE

RINGVEI RINGVEI

PROMENADE BOLIG SOMMERFUGL HUS RIV RIV

HUS HUSPROMENADE GRAN SKOLE SOMMERFUGL PARKVERDENS PARKEN

RINGVEI

EKSISTERENDE

EKSISTERENDE

EKSISTERENDE

RINGVEI

RIV

BARNEHAGE

BOLIG LANGS BOULEVARD

BIBLIOTEK

FOUNTAIN UNITED SQUARE

BOLIG LANGS BOULEVARD 

INDUSTRIEN
RINGVEI EKSISTERENDEEKSISTERENDE RINGVEI

SKOGSHUS

SOLFANGERPARK SPORTSSENTER

BIBLIOTEK

BOULEVARD

KJØPESENTER ALDERSHJEM VERDENS PARKEN 

RINGVEI
KONTOR FOR 
BÆREKRAFRIG 
BYUTVIKLIND
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NORDRE GRAN BORETTSLAG

Furuset er på ingen måte en ny bydel, og har således en stor eksisterende bygningsmasse. For å kunne nå 
hovedmålsetningen må den eksisterende 
bebyggelsen på Furuset oppgraderes til et hensiktsmessig nivå. Dette gjelder ikke bare med tanke på energ-
ibehov, men også innemiljø og estetikk. 
Utgangspunkt 
Nordre Gran Borettslag skal fungere som en case og et eksempel for utviklingen av eksisterende boliger I 
området.
Bygningsmessig standard
Byggeforskriften som var gjeldende på den tiden, gir en god pekepinn om den eksisterende bygningsmas-
sens konkrete energimessige standard. 
Krav til U-verdi i yttervegg var på 0,36 W/m2K, noe som tilsvarer en isolasjonstykkelse på ca. 10 cm. Krav til 
U-verdi i tak og gulv var henholdsvis 0,41 og 0,58 W/m2K, altså enda tynnere isolasjonssjikt. Kvaliteten på 
vinduene skulle ikke være dårligere enn 2,6 W/m2K.
Oppvarming
Romoppvarmingsbehovet dekkes av direktevirkende elektrisitet, mer presist panelovner. Det er ikke vann-
båren varme i de eksisterende byggene. 
Produksjon av varmt forbruksvann skjer ved hjelp av elektriske varmtvannsberedere.
Ventilasjon
I boligblokkene er det installert mekanisk avtrekksventilasjon. Dette innebærer ventiler og avtrekksvifte i yt-
tervegg som kaster ut varm inneluft og drar inn kald, ufiltrert uteluft. 
Samlet vurdering
Energimessig standard på bygninger fra denne perioden samsvarer på ingen måte med prosjektets over-
ordnede målsetning. Bygningsmassens isolerende kvaliteter medfører store varmetap. Det resulterende 
varmebehov dekkes av direktevirkende elektrisitet, som fører til store klimabelastninger.
Løsninger for ventilasjon er uten varmegjenvinning og luftbehandling. Disse møter på ingen måte dagens 
krav til energieffektivitet og innemiljø og må derfor utskiftes. For at hovedmålsetningen skal nåes, må all 
eksisterende bygningsmasse oppgraderes.
Oppgradering av eksisterende bygningsmasse
Den eksisterende bygningsmassens isolasjonsnivå må heves. Dette innebærer etterisolering av alle 
varmetapsflater, samt utskifting av alle vinduer og 
dører. Et godt utgangspunkt for dette arbeidet vil være lavenergistandarden. Den energimessige gevinsten 
man får ved å gå fra lavenergi til 
passivhusstandard er moderat, men de ekstra investeringskostnadene er betydelige. Energikonseptets hel-
hetlige tilnærmingsmetode tilsier at prosjektets midler må brukes der den energi- og miljømessige gevinsten 
er størst. Det vil derfor mest sannsynlig ikke være økonomisk forsvarlig å oppgradere til 
passivhusnivå. De generelle forutsetningene vil naturligvis også gjelde for oppgradering av den eksisterende 
bygningsmassen. Sett bort fra 
isolasjonstykkelser i varmetapslatene, skal den eksisterende bebyggelsen oppgraderes til samme energi- og 
komfortmessige standard som den nye 
bebyggelsen.
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Prinsipper for løsninger I Nordre Gran Borettslag

LOW TECH:
1. Fase 1 Vindbryter bygning.Prinsipp
For å bryte ned vindens energi plasseres det objekter I form av vegetasjon og nye bygninger.
Hovedvindretningen I området er fra nordøst og fra søvest.
De nye blokkene som adderes til Nordre Gran vil dermed fungere som en vindbryter.
Ved å følge dette prinsippet reduseres nedkjølingen av fasadene.
Dette er et effektivt, men lite målbart tiltak for å redusere varmetapet.
2. Fase 1 Vindbryter vegetasjon.Prinsipp
Der det ikke kan brukes bygg som vindbryter  plantes det trær for å oppnå samme effekt.
Vegetasjon kan også aktivt brukes for å redusere vindens hastighet I områder der byggene er med på å danne 
feks traktformer.
3. Fase 3.  Vertikal turbulens.Prinsipp
I høyreiste bygg vil vinden bli presset ned mot bakken og skape ubehagelig og uønsket vindtrykk mot byggenes 
uteområder.
Slette fasader bør derfor unngås I disse områder. Det kan eksempelvis opprettes vindbrytere I form av hen-
gende hager eller horisontal solavskjerming 
addert til fasaden.
4. Fase 4.  Vindavviser på tak.Prinsipp
For å unngå turbulens på baksiden av bygningen kan en planlagt energistasjon og drivhus på taket av bygnin-
gene være med på redusere dette problemet.
Solcellepanelene er I seg selv vindavvisere på grunn av vinkelen. Under dette panelet finner vi både en terrasse, 
kraftstasjon og drivhus for beboerne. Dette elementet tilfører ikke bare energimessige fordeler. Den tilfører også 
estetiske potensiale og supplerer området med kvalitative rom.

VLOW TECH/ HIGH TECH:
1. Kompakt bygningskropp. – Ta på lusekoften
1.1- Front fasade: Ubehandlet tre og glass
For å redusere den samlede ytterveggsflate etableres en ny halvklimatisert klimaskjerm.
Med dette oppnår man følgende: a. Redusert flate for varmetap. b. Større balkonger
Fasaden er en miks av glass og kortreist ubehandlet tre – feks kjerneved av furu (Furuset). Det halvklimatiserte 
rommet  gir anledning til å etablere 
vinterhage og å kunne dyrke grønt. Det tilfører også viktige estetiske elementer som vil kunne endre husets ut-
trykk fullstendig.
1.2.- Ryggen – den bakre fasade
På baksiden etterisoleres ytterveggen og kles med kortreist ubehandlet kjerneved av furu.
1.2.1.- Hvorfor bruk av ubehandlet tre -Miljøvennlig materiale -Vedlikeholdsfritt -Estetiske kvaliteter -Enhetlig 
uttrykk sammen med den nye 
bygningsmasse.

HIGH TECH:
1.- Oppvarming
Det etableres radiatorer som får vann fra den miljøvennlige fjervarmesentralen. Det etableres varmegjenvinning 
av luft I form av balansert 
ventilasjonsanlegg.
2.- Nye vinduer
Det nye ventilasjonsanlegget muliggjør å installere 3 lags vinduer med U-verdi på 0,7 til fordel for dagens vin-
duer med verdier opp mot 2,4.
3.- Smart teknoligi
Det etableres smartteknologi til hver boenhet slik at lys og varme kan programmeres for å hindre unødig bruk av 
energi når det ikke er folk I leiligheten og på tider av døgnet der varme og lysbehov kan nedjusteres.
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Hus typologi. BLOKK HUS                  Beskrivelse av aksonometri                 

Energikonsept

1. Skjermet fra  elementene.
2. Optimal utnyttelse av
    dagslys.
3. Hoyeffektive tekniske
    installasjoner.
4. Optimal bruk av solenergi
5. Hoy arealeffektivitet
6. Passivhus eller tilsvarende
7. Nærvarme dekker alle
    varmebehov.

HUS            1.000
BRA     40m2(500)
            70m2(200) 
            80m2(300)        
             58.000m2
BYA      10.491m2

Stue

Soverom

Kjøkken

Bat

Butikker

Terrasse

BRA.40/75m2

solenergi

Ninetree Village, David Chiperfield

Nærvarme

BOLIG LANGS BOULEVARD

Kolonihageparsell

 1/1000e

 1/500e
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 1/500e

 1/200e
BRA.100m2

1. 2.

3. 4.

1/200 e

 
Hus typologi. HAGEPARKEN HUS                  

Energikonsept

1. Skjermet fra  elementene.
2. Optimal utnyttelse av
    dagslys.
3. Hoyeffektive tekniske
    installasjoner.
4. Optimal bruk av solenergi
5. Hoy arealeffektivitet
6. Passivhus eller tilsvarende
7. Nærvarme dekker alle
    varmebehov. 

HUS                84
BRA          100m2
              8.400m2
BYA       5.220m2

Solenergi

Nærvarme

Ny PlassLangs die Promenade

Stue

Soverom

Kjøkken

Bat
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Familie Park hus

World Park

Eksisterende Bolig

 1/200e

FRA SENTER TIL SENTER/Furuset Urban planlegging konkurranse 
Hus typologi. NOTTING HILL                  

Energikonsept

1. Skjermet fra  elementene.
2. Optimal utnyttelse av
    dagslys.
3. Hoyeffektive tekniske
    installasjoner.
4. Optimal bruk av solenergi
5. Hoy arealeffektivitet
6. Passivhus eller tilsvarende
7. Nærvarme dekker alle
    varmebehov.

HUS                45
BRA          130m2
              5.850m2
BYA       4.810m2

Stue

Soverom

Kjøkken

Bat

BRA.130m2

Hus plan 1/200e

Forst gulv typolgi

Andre gulv typologi

 1/1000e

Nærvarme

Eksisterende Bolig

Solenergi
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3.2.d
Stue

Soverom

Kjøkken

Bat

BRA. 96m2

FRA SENTER TIL SENTER/Furuset Urban planlegging konkurranse 
Hus typologi. FOREST BOLIG                  

Energikonsept

1. Skjermet fra  elementene.
2. Optimal utnyttelse av
    dagslys.
3. Hoyeffektive tekniske
    installasjoner.
4. Optimal bruk av solenergi
5. Hoy arealeffektivitet
6. Passivhus eller tilsvarende
7. Nærvarme dekker alle
    varmebehov.

HUS                96
BRA            90m2
              8.640m2
BYA       1.825m2

SolenergiNinetree Village, David Chiperfield

Nærvarme

 1/1000e  1/500e

 1/500e
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7. ENERGIRAPPPORT

6. NYE OG EKSIS-
TERENDE BOLIGER
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Krav og retningslinjer 
Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets retningslinjer, T-1442: Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging. Retningslinjen bygger på EU-regelverkets metoder og målestørrelser, 
og er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven. 
  
T-1442 skal legges til grunn av kommuner og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av 
enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner 
rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse 
(som boliger og barnehager) skal unngås, mens den gule sonen er en vurderings sone hvor ny bebyggelse 
kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 
  
Tabell 1: Grenseverdier for gul og rød sone etter T-1442. 
  GUL SONE RØD SONE 

Støykilde 

Støynivå på ute plass og 

utenfor rom med 

støyfølsom bruk 

Støynivå utenfor 

sove rom, natt kl. 

23 – 07 

Støynivå på 
ute plass og 
utenfor rom 

med 
støyfølsom 

bruk 

Støynivå utenfor sove rom, natt 
kl. 23 – 07 

Vei 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 80 L5AF 
  
  
Det finne ingen bestemte krav for støynivåer på friarealer, men rekreasjonsområder og andre stille områder er 
omtalt i T-1442 og den tilhørende veilederen TA-2115. Det beskrives i T-1442 at: 
  
Fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi. 
Hvilke lydnivåer som oppleves som sjenerende, avhenger av hvilken type område man befinner seg i, og 
hvilken bruk av området som er ønskelig. 
  
Retningslinjen og veilederen beskriver at støynivåene i stille områder bør defineres ut fra støy umiddelbart 
utenfor vurderingsområdet. Støyplagen fra omliggende omgivelser og naturlige bakgrunnsstøyen i området 
rundt blir brukt til å justere målsettingen, dette gjelder spesiell når anbefalingen ikke kan tilfredsstilles. 
Anbefalingene for de forskjellige stille områdene er listet opp i T-1442 og er vist i tabellen under: 
  
Tabell 2: Anbefalte støygrenser i ulike typer friområder, frilufts- og rekreasjonsområder 

Områdekategori Anbefalte støygrenser LpAeq 
Byparker og andre tilrettelagte friområder, 
båtutfartsområder og kulturmiljøer 50 – 55 dB 

Turvei drag, grønnstruktur i tettsted, 
kirkegård/friareal 45 - 50 dB 

Nærfriluftsområder, bymarker (ytre sone), 
friluftsområder ved sjø og vassdrag 35 – 40 dB 

  
For øvrig omtales stille områder slik i TA-2115: 
 
  
Enkel støyfaglig vurdering av planforslaget 
Reguleringsområdet ligger svært utsatt til i forhold til veitrafikkstøy. Det mottatte støysonekartet bekrefter 
dette, der også områder som er delvis skjermet av terreng og bebyggelse ligger i gul og til dels i rød støysone. 
  
Det foreslåtte skjermingstiltaket, med bygging av et lokk over veien, vurderes som et svært effektivt støytiltak. 
Støy fra de ulike åpningene i tak og på bakkenivå kan reduseres vesentlig med hensiktsmessig 
dimensjonering av absorbenter og eventuelt ved skjerming. Dette forutsettes ivaretatt i prosjekteringsfasen. 
  
Dette plangrepet vil gi en vesentlig forbedring av kvaliteten på utemiljøet både i reguleringsområdet og i store 
deler av bydelen. Dette kombinert med økt beplanting vil på sikt kunne medføre at andre, mer velkomne lyder 
(f.eks. fra fugler) blir økende og dessuten hørbar. Man kan altså forvente vesentlig mindre ulyd, og økende 
innslag av godlyd. Betydningen dette har for utemiljøet i bydelen kan knapt overvurderes. 
  
  
  
  

The Silent Gabion

Forhandler  i Norge: Systemsikring as
www.systemsikring.com

®
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Analyse infrastruktur Furuset 
Klimaeffektiv utbygging av Furuset

Infrastruktur / transport
E6 går i skjæring sør for Furuset, jernbanen går i dalbunnen i nord.
Atkomsten til Furuset:
Avkjørsel fra E6 rett vest for Furuset sentrum. Det er en avkjøring fra E6 lenger øst ved Karihaug (rv
159). Her kommer en til Furuset via Karihaugveien fra øst.

T-bane Linje 1 og linje 2, begge via Stortinget og Majorstuen. Første avgang med linje 2 er kl 05.27,
siste avgang kl 00.27, 15 min frekvens. Mellom kl 0705 og 1820 er det 7 min frekvens fordi linje 1
forlenges fra Helsfyr til Ellingsrudåsen.
Det går 3 stk full drifts bussruter med 15 min frekvens fra Furuset senter, en nord til Stovner (65), en
sør til Holmlia (79) og en vest til Majorstuen (25). I tillegg er det 4 rushtids- og morgenruter hvorav 3
går fra Furuset senter. To går til Stovner (64A og 64B), en til Majorstuen (22) og en til
Jernbanetorget(102). Alle rutene går over Granstangen.

Intern infrastruktur – dagens situasjon
Etter avkjøringen fra E6 fordeles trafikken på 3 veier (Jerikoveien, Søren Bulls vei, Granstangen),
avhengig av målet for turen. I realiteten er det 4 veier inn til Furuset sentrum da Granstangen er
stengt på midten med bussbom . Ingen gjennomgående forbindelser eller tverrforbindelser for
personbiltrafikk . Villaområdet i vest og blokk-/rekkehusbebyggelsen i øst har lang kjørevei til Furuset
sentrum sett i forhold til bebyggelsens plassering/geografiske nærhet.
Veisystemet er tilpasset darabantbyen som ble bygget her på 70-tallet. Senere endringer / utvidelser
har ikke fulgt en helhetlig plan. Resultatet er et uoversiktelig og lite hensiktsmessig transportsystem,
ikke tilpasset dagens behov og krav.
Gjennomkjøring i området er begrenset av fysiske tiltak og/eller skilting. Begrunnet med ønske om
redusert kjøring i boligområdene. Forskjellige vegmyndigheter (uryddig skilting), og en blanding av
offentlige og private veier. I sum medfører dette utstrakt snikkjøring på gangveier og liten respekt for
skilt.

Parkeringsdekningen virker tilfeldig og uorganisert, og beslaglegger en del attraktive tomter i
sentrum.
Godt gang- og sykkelvegnett som en bør bygge videre på.
Kollektivdekningen på Furuset anses som bra, og Furuset senter er et kollektivknutepunkt for Tbane,
buss og taxi. Bussen har imidlertid bare en vei inn og ut, via Søren Bulls vei. Eneste busstrase i
planområdet utover dette, ligger i Granstangen med 3 stopp.
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SOSIAL

ØKONOMI

KULTUR

BÆREKRAFTIG 
UTVIKLING

LIVSMILJØ

MILJØ
MILJØ

MILJØ

LEVEDYKTIG

EGALITÆR



Fra senter til sentrum Vedlegg 2 - side 4 

  Nye boliger og leilighetssammensetning

  Bygningsutforming nye bygg/tilbygg/påbygg: kompakthet, solorientering

Bygnings-

nr. iht 

tegning

Bruks-

areal i m
2

Fasade-

areal 

(inklusiv 

vinduer)

Takareal 

Overflateb

ygning 

(fasade-

areal og 

takareal)

Volum

Formfaktor 

(kompakt-

het) * 

Merknader

Hvorav 

bruksareal 

boliger i 

m2

Leilighets- 

fordeling * *

Hvorav 

sørvendt 

+/- 30 

grader

Hvorav 

grønne tak

A_Blokk hus 58000 57250 500/200/300 43164 7776 10491 9235 53655 1030500 7372197000

2_Hageparken hus 8400 7975 0/0/84 6144 6921 5220 2160 11364 13400 20303680

3_Nottinghill 5850 5125 0/0/45 3936 388 4810 4215 8746 29250 34109400

4_Forest bolig 8140 8140 0/0/96 6912 1728 1825 1293 8737 155520 181170432

…. 0 0

…. 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Sum 80390 78490 500/200/525 16813 22346 16903

* Formfaktor (kompakthet) beregnes på følgende måte: (Overflaten/5) x (Volum x 2/3)

** Leilighetsfordeling etter følgende inndeling: under 50 m
2

50-75 m
2

over 75 m
2

Lyseblå felt fylles ut av konkurransedeltagerne



Eksisterende Grønnflatefaktor
Faktorberegnet areal 

(faktor x areal)
Merknader

Arealer/elementer Areal i m
2

Areal planområdet 1.112.200

Bebygd areal (fotavtrykk) 143.537

Ubebygd areal 968.663

Bekkedrag * 15.760 1,00 15.760 9042 løpemeter bekk

Andre vannflater  ** 5.377 0,80 4.302

Vegestasjon i flere sjikt: bunn-, busk- og tresjikt 354.902 1,00 354.902

Gressplem 315.884 0,80 252.707

Vegetasjon på vegger 21.150 0,70 14.805

Grønne takflater *** 46.914 0,60 28.148

Vegetasjon på lokk 38.851 0,80 31.081

Permeable flater uten vegetasjon 64.570 0,40 25.828

Sum oppnådd faktorberegnet areal 727.533

Grønnflatefaktor  ("faktorberegnet areal" delt på "areal 

planområdet") 0,65

  Blågrønn struktur og grønnflatefaktor for planområdet PLANLAGT SITUASJON

Grønne tak utgjør 60% av totalt takareal. Utregningene tar utgangspunkt i at trærne har blitt store og at de dekker 10% av veier og permeable flater.



Fra senter til sentrum Vedlegg 2 - side 2 

Eksisterende Grønnflatefaktor
Faktorberegnet areal 

(faktor x areal)
Merknader

Arealer/elementer Areal i m
2

Areal planområdet 1.112.200

Bebygd areal (fotavtrykk) 118.200

Ubebygd areal 994.000

Bekkedrag * 0 1,00 0

Andre vannflater  ** 0 0,80 0

Vegetasjon i flere sjikt: bunn-, busk- og tresjikt 401.000 1,00 401.000

Gressplen 263.700 0,80 210.960

Vegetasjon på vegger 0 0,70 0

Grønne takflater *** 0 0,60 0

Vegetasjon på lokk 0 0,80 0

Permeable flater uten vegetasjon 16.000 0,40 6.400

Sum oppnådd faktorberegnet areal 618.360

Dagens grønnflatefaktor ("faktorberegnet areal" delt på 

"areal planområdet") 0,56

* Bekkedrag: bekker eller andre arealer med naturlig og tilstrekkelig kantvegetasjon 

** Andre vannflater: vannarealer uten naturlig kantvegetasjon

*** Grønne takflater: Når det beregnes grønne takflater kan maks 75 % av takarealet regnes som grønt. 

  Blågrønn struktur og grønnflatefaktor for planområdet DAGENS SITUASJON

Veiledning: Grønnflatefaktoren tar utgangspunkt i beregningsmetoden fra Malmø og er tilpasset/forenklet til områdenivå. Grønnflatefaktoren beskriver 

forholdet mellom den økologisk effektive overflaten og det samlede tomtearealet (her tilpasset planområdet). Faktoren blir beregnet som en vektet 

gjennomsnittsverdi for hele arealet som inngår i planen. De ulike delene av en tomt (planområdet) blir tildelt verdier mellom 0 og 1 avhengig av hvilke 

betingelser de gir for plantevekst, lokalt håndtering av overflatevann samt lokal mikroklima. 



  Arealbruk i planområdet 

boliger næring/handel  
offentlig/                     

allmennyttig
totalt

Total bygningsmasse 

innen en radius på 300 

m fra T-banestasjon

Eksisterende 173.000 64.400 52.400 289.800 156.500

Nytt 74.075 24.917 10.375 109.367 76.902

Fjernet 510 8.762 6.517 15.789 13.143

Rehabilitert 11.174 13.204 0 24.378 24.378

SUM 257.739 93.759 56.258 407.756 244.637

vei 
gang- og 

sykkelveier

parkeringsareal på 

terreng (inkl. 

smågarasjer)

parkering/  

bodareal i 

bygningsmassen

Eksisterende 127000 32500 45000 35000

Nytt 22035 165301 27714 20418

Fjernet 32400 4720 12637 0

SUM 116635 193081 60077 55418

Fra senter til sentrum Vedlegg 2 - side 1 

Bygningsmasse: arealer i m2 BRA

Trafikkarealer: i m2

Lyseblå felt fylles ut av konkurransedeltagerne


