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PLANGREP  – 2020park visjonen

• 2020park AS har en visjon om å utvikle det gamle 

bryggeriområdet på Forus til en attraktivt og vital 

bydel, en urban oase i et ellers sammensatt 

område. Utbyggingen skal gjennomføres trinnvis 

over en 20-30 års periode med fremtidsrettet 

miljøprofil for bygg, energiløsninger og 

funksjonalitet.

• 2020park ønsker å bli regionens ledende urbane 

bydel gjennom utvikling av et helhetlig område 

der det gis gode, fysiske rammer for beboelse, 

arbeid, nærhandel, servicetilbud og fritid. 

2020park vil anvende premissene for en 

velfungerende «10-minutters by» hvor «Flest 

mulig mennesker skal få løst de fleste av sine 

daglige behov innenfor et minst mulig areal»



PLANGREP  – 2020park visjonen

HVORFOR UTVIKLE 2020park



PREMISSER FOR UTVIKLINGEN AV 

2020park

Overordnede planer og føringer:

• Bussveien (Byvekstavtalen)

• Bybåndet

• IKDP – IK6 utgjør et av 4 kjerneområder

• 0-vekstmålet (2030)

• FNs bærekraftmål (Svg. kommune)

Utbyggers mål og forutsetninger:

• Langsiktige mål (30-35 år)

• Stor erfaring med multifunksjonalitet og 

flerbruksbygg

• Stor kunnskap om lokale- og regionale 

planer og politiske prosesser

• BREEAM-NOR erfaring

• Ønske om BREEAM COMMUNITIES 

sertifisering  

Tidlig skisse av bussholdeplass med «Keystone-bygning» og torg ved Forusveien (fv. 44) 

PLANGREP  – 2020park visjonen



2020park

Masterplanområdet

PLANGREP  – 2020park visjonenPLANGREP - Bakgrunn for 2020park



PLANGREP  – 2020park visjonen – Regulering for IK6 - trinn 1

IK6 – Ny situasjon – Første av tre delområderIK6 – Dagens situasjon 

• 45,5 daa – tillatt TU 220%

• Stort sett ubebygget

• Tilnærmet flatt

• Dårlige grunnforhold

• Forusparken – med tung teknisk infrastruktur 

• Utnyttelsesgrad – 256% 

• Samlet bebyggelse – ca. 100.000 m2  (91.600 m2 er nytt)

• Bolig  ca.11.400 m2

• Byggeområde – ca. 24,2 daa 

• Torg og grønt – ca. 14,4 daa

• Veier, gang/sykkel-veier, parkering mv. – ca. 6,9 daa



PLANGREP  – Konsept og måloppnåelse

HVORDAN UTVIKLE 2020park



10 minuttersbyen

«Forsterke forbindelser og 

tilrettelegge for myke 

trafikanter samt sikre 

lokale tilbud»

Bymessighet

«Øke tetthet rundt 

knutepunkt med en miks 

av program»

Robusthet

«Fleksibelt - flerbruk og 

tilpasset en trinnvis 

utbygging»

Grønn by

«Øke grønt avtrykk 

samt koble sammen 

grønne strukturer»

Bærekraft

«Miljømessig, sosial og 

økonomisk bærekraftig»

(BREEAM Communities)

Møteplasser

«Sikre gode møteplasser 

og uteoppholdsareal med 

variasjon i skala»

PLANGREP  – Konsept og måloppnåelse



UNNGÅ:

• Arkitektoniske «emblemer» og signalbygg

• Store mono-funksjonelle enheter

• Uklare overganger og diffuse byrom

• Privatiserte arealer

• Baksider

• Manglende fleksibilitet 

• Manglende bærekraft

PLANGREP  – Konsept og måloppnåelse

OPPNÅ:

• Gjenkjennelig bystruktur

• Enkle bygningstyper og gaterom

• Et samlet bygulv 

• Maks gate-, strede- og torg-areal

• Mange små torg og møteplasser  i stedet for få store

• Mange «short-cuts» og passasjer

• Flerbruk – i bygg og på bygulv

• Kun forsider – ingen baksider

• Høy arealeffektivitet 

• Synlige, trygge og inviterende overganger til omgivelsene

• Transformasjon mellom nytt og gammelt 

• Energi- og miljøriktige løsninger



• Kvartalsdannelse 

• Bygningsstørrelser / inndeling / høyder 

• Gater / veier / passasjer

• Torg og møteplasser

• Park og vegetasjon

• Naboskap og overganger

• Desentralisert renovasjon, 

sykkelparkering og vareleveranse med 

adkomst fra gater

• Arkitektur / bygningstypologi

• Materialer / 

• Detaljering

STRUKTUR

ESTETIKK

PLANGREP  – Konsept og måloppnåelse



• Funksjonsblanding, deling og innovasjon

• Flerbruksbygg

• 10 min. by-prinsipper

• Fleksibilitet / omstilling / transformasjon

• Desentralisert renovasjon, 

sykkelparkering og vareleveranse med 

adkomst fra gater

• Høy arealutnyttelse

• Sosial- og økonomisk bærekraft

• Kollektive trafikkløsninger og redusert 

bilbruk

• Naturmangfold

• Blågrønne løsninger

• Klimariktige materialer og produksjon 

Klimariktige energiløsninger

• Transformasjonsvennlige bygg

PROGRAM

BÆREKRAFT

PLANGREP – Konsept og måloppnåelse



PLANGREP  – Konsept og måloppnåelse - Masterplan i 3 trinn

2020park MASTERPLAN

• Fremtidig utbygging innenfor felt IK4, 

IK5 og IK6

• Kontor og næring i nord og vest

• Boliger i bakenforliggende områder i 

sør og øst

• Gjennomgående rekreativ 

grønnstruktur, som binder alle 3 

delområder sammen



PLANGREP  – Konsept og måloppnåelse

PRIORITETER 

• Forbindelser – sykkel og gange (2000 

sykkel p-plasser under tak)

• Aktive fasader – publikumsrettet aktivitet

• Portalen – knutepunkt v. bussveien

• Boligmiljø – åpent, men skjermet

• Møtesteder – mange små

• Logistikk – «Shared space» -

trafikksikre løsninger

• 10 min. byen – flerfunksjonelt 

kjerneområde

• Redusert bilbruk – redusert p-dekning

• Bærekraft – biologisk mangfold, lokal 

overvannshåndtering på tak, i gater og 

på torg



PLANGREP  – BREEAM Communities

BREEAM COMMUNITIES

(NÅR, HVORFOR OG HVORDAN)



PLANGREP – BREEAM Communities

Grønn Byggallianse opprettet stiftelsen Norwegian Green Building Council, NGBC, for å forvalte BREEAM i Norge på lisens 
fra den britiske moderorganisasjonen BRE, Building Research Establishment. 

BREEAM består av en rekke internasjonale og nasjonale moduler for sertifisering av forskjellige prosjekttyper. I Norge 
foreligger to nasjonalt tilpassede moduler – New construction og In-use, i tillegg til de internasjonale modulene.

Modulen Communities er et rammeverk og et klassifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og 
økonomisk bærekraftige tema for større områdeutviklinger. Ettersom Communities er en internasjonal modul, må 
planprosjekter som ønsker sertifisering registreres og sertifiseres hos BRE i England gjennom en Bespoke-prosess, der 
utvalg av Communities-kriterier tilpasses det konkrete prosjektet. 



PLANGREP – BREEAM Communities

• BC er et prosessverktøy for å sikre at bærekraftsdimensjoner blir ivaretatt og dokumentert i en planprosess. Systemet 
stiller krav til planer/strategier innenfor en rekke tema, bl.a. medvirkning, energi, økologi, transport. 

• Strategiene krever refleksjon rundt resultater som skal oppnås, prioriteringer, virkemidler/metoder. Del 1 av BC 
etableres prinsippene for et planområde og man gjør en rekke utredninger for å få frem muligheter og begrensninger 
for området. I steg 2 og 3 skal strategiene følges opp. Her kreves forpliktelse gjennom avtaler og referater. Dette bidrar 
til konkretisering av målsettinger, gjør målsettinger til mer enn bare visjoner.

• BC er også et dialogverktøy. Gjennom utstrakt bruk av dialog, er formålet å bidra til å skape enighet. BC er et verktøy 
for å skape enighet mellom flere parter om hovedløsninger på et tidlig stadium i en planprosess.

• Forpliktelse: Mange kriterier krever skriftlig forpliktelse fra utbygger og/eller leverandører på at et visst ambisjonsnivå 
skal oppnås. Dette reduserer risiko for at ambisjoner som blir lagt fram i tidlig fase ikke blir fulgt opp.

• Svært stor andel av kriteriene kan svares ut i normal norsk planprosess (Planprogram, KU, reguleringsbestemmelser, 
temaplaner/formingsveiledere/kvalitetsprogram, utbyggingsavtaler).



PLANGREP - BREEAM Communities – miljømessige, sosiale og økonomisk bærekraftige temaer 

• Bygulv og grønnstruktur som inneholder mange små torg og møteplasser fremfor noen få og sentraliserte.

• Bilfrie gater for syklende og gående, tilrettelagt for sykkelparkering, elsykkel-ladning og bysykkelordning. 

• Et område utviklet i tett dialog med bussveien og med meget lav p-dekking.

• Publikumsrettet virksomhet i 1. etasjer med tjenesteyting/felles kantiner/lunsjkafeer fremfor interne kantiner.

• Kontorbygninger planlagt for fleksibilitet og arealeffektivt flerbruk.

• Trinnvis utbygging av alle byggefelter ivaretar fler-funksjonalitet og program-miks, som igjen sikrer et bærekraftig 
kundegrunnlag for handel og tjenesteyting fra første dag.

• Desentralisert renovasjon, sykkelparkering og vareleveranse motvirker passive fasader og baksider.

• Byggefeltene er planlagt for å oppnå BREEAM sertifisering for bygg 



PLANGREP  – Breeam Communities

Temaer utredet/dokumentert av ARK/LARK

GO 03 Gjennomgang av design

SE 01 Økonomiske påvirkninger

SE 02 Demografiske behov og prioriteringer

SE 05 Fordeling boliger

SE 06 Lokale service og tjenestefasiliteter

SE 07 Offentlige områder

SE 08 Mikroklima

SE 11 Grønn infrastruktur

SE 12 Parkering

SE 14 Lokal karakter

SE 15 Inkluderende design

RE 02 Eksisterende bygninger og infrastruktur

RE 04 Bærekraftige bygninger

RE 05 Bærekraftige materialer

LE 05 Landskap

TM 02 Trygge og tiltalende gater

TM 05 Sykkelfasiliteter

Bistand til dokumentasjon for temaene:

RE 06 Ressurseffektivitet

GO 01 Konsultasjonsplan

GO 02 Konsultasjon og engasjement

SE 13 Flomrisiko /overflateavrenning

SE 16 Lysforurensning

LE 04 Oppgradering av økologisk verdi

LE 06 Oppsamling av regnvann



Samsvar mellom FNs 17 bærekraftsmål og 

Breeam Communities :

• Betydelig bidrag: 8 punkter

• Noe bidrag: 5 punkter

• Mindre bidrag: 4 punkter

PLANGREP - BREEAM Communities og FNs bærekraftmål



PLANGREP  – Bygulv – sosiale/økonomiske prioriteter 

2020park – bygulvet 

• GATER

• STREDER

• TORG OG MØTEPLASSER

• AKTIVE FASADER

• KUN FORSIDER – Ingen baksider

• DESENTRAL VARELEV. , RENOVASJON, SYKKELPARKERING



PLANGREP  – Bygulv – sosiale/økonomiske prioriteter – blågrønn plan



PLANGREP  – Bygulv – sosiale/økonomiske prioriteter - Viktige byromsfunksjoner



PLANGREP –

2020park – Viktige bygulvfunksjoner:

• Gater

• Torg

• Passasjer

• Store permeable arealer

• Vannspeil og overvannshåndtering

• Trær og vegetasjon

• Aktive fasader

• Høye 1. etasjer 

• Uteservering

• Gateinteriør / møbler

• Uformelle oppholdssteder

• Sykkelparkering

• Varelevering (tidsbestemt)

• Renovasjon (tidsbestemt)

• Brannstrategi - oppstillingsplasser

PLANGREP  – Bygulv – sosiale/økonomiske prioriteter 



PLANGREP– Bygulv – sosiale/økonomiske prioriteter – gaterom

15 meters gatebredde – gatelengde ca. 35 – 45 meter 12 meters gatebredde - gatelengde ca. 35 – 45 meter



PLANGREP – Bygulv – sosiale/økonomiske prioriteter - torg og møteplasser

Keystone-torget Bryggeri-torgetTimeglass-torget



PLANGREP – Bygulv – Torget i nord – «Timeglasset»

Tidlige konseptskisser av torget i nord ved undergangen



PLANGREP – Bygulv – Torget i nord – «Timeglasset»

Møte med 2020park i nord - Illustrasjon av torg 3 (Timeglass-torget) sett fra ny bussvei-undergang



Tidlige konseptskisse av bussholdeplass, torg og «Keystone-bygning» (Portalen)

PLANGREP – Bygulv - Bussvei og Keystone-torg/bygning



Møte med 2020park - Illustrasjon av torg 1 (Keystone-torget) sett fra ny bussholdeplass

PLANGREP – Bygulv - Bussvei og Keystone-torg/bygning



PLANGREP – Bygulv – «Bryggeritorget»

Bryggeri-torget – transformasjon mellom nytt og gammelt – sett mot Forusparken og ny bebyggelse



PLANGREP – Bolig 

Tidlige skisser av boligområde – (som senere ble åpnet noe mer mot sine omgivelser)



PLANGREP – Bolig

Bolig:

• 11.400 m2

• Ca. 95 leiligheter

• 4 – 6 etasjer

• Består av oppgangshus - 2-3 leiligheter 

pr. trapp/heis 

• Felles tak-terreasser (ca. halve 

takarealet) 

• Ca. 9% boliger er 40-55 m2

• Ca. 36% boliger er 55-80 m2

• Ca. 55% boliger er større enn 80m2

• En oppbrutt bolig-rand sikrer visuell 

kontakt og åpenhet mot omgivelsene

• Syr sammen kvartalslek og friområdet / 

skogen i sør

• Kvartalslek - offentlig tilgjengelig og lett 

å nå via passasjer og stier

• Boligene er skjermet mot støy og sikret 

«stille side»

• Beliggenheten sikrer «et kortreist 

hverdagsliv»Planutsnitt av boligområde i sør




