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Prosess for å sikre kvalitet i utbyggingsområdene
Krav om arkitektkonkurranse
Regulering og bebyggelsesplan / detaljregulering
Bærum kommunes veiledere

Bomiljøveilederen
Estetiske retningslinjer
Miljøriktig prosjektering og bygging
Miljøoppfølgingsprogram
Navnsetting
Belysning
Gang- og sykkelveier
Gjenbruk og resirkulering av masser
Vakumanlegg



Utbyggingsavtalen av 2003
Avtale mellom BK og Fornebu Boligspar AS, Rolfsbukta AS og Fornebu Boligspar Husbank AS



Kommunedelplan 2 (KDP2)

Boligbygging og bomiljø
Variert boligmasse, visuell nærhet til sjøen
«Smågruppesamfunn», menneskelig målestokk, 
«mikrospeilbilde av storsamfunnet»
Hierarkisk oppbygning og definert bebyggelsesstruktur og 
uteområder

Utforming som ivaretar overordnede hensyn til sikkerhet, 
trivsel/frykt og kriminalitetsårsaker



Bomiljøveilederen og Estetiske 
retningslinjer









Erfaringer med veilederne

Beskriver hensikten med bestemmelsene
Godt kommunikasjonsverktøy mellom kommunen og utbygger, 
arkitekt m.fl.
Har gitt økt fokus på estetikk og kvalitet
Har gitt større grad av styring enn i kommunen for øvrig

Dokumentasjonskrav
Uteareal, skilt, tekniske rom, takoppbygg, farger mv

Svære utbyggingsområder
Monoton? Farger? 
Arkitektonisk utforming? Strømninger eller styrende veileder?
Tidkrevende, men viktig.



Arkitektkonkurranser

Gjennomført arkitektkonkurranser (parallelloppdrag) for alle 
utbyggingsområder som er regulert. 

Praksis
BK har fått oppdragsbeskrivelse fra oppdragsgiver til 
gjennomlesning/uttalelse. 
BK har fått innkomne forslag til uttalelse – skriftlig 
tilbakemelding.



Fra presentasjonen til Arthur Wøhni 24.4.2018



Fra presentasjonen til Arthur Wøhni 24.4.2018



Mulighetsstudier

Koksa/KLP (område 4.3)
Funksjonsblanding bolig/næring
Nærhetsbyen

OBOS
Bolig
Fornebu allé
Funksjonsblanding ved metrostasjon
Kulturgaten

Aker (Fornebuporten)
Funksjonsblanding bolig/næring
Høyhus



Erfaringer med arkitektkonkurranser

Viktig for å finne gode løsninger arkitektonisk og planfaglig
BK kun rådgiver – burde BK hatt en større rolle?

Man får svar på det man spør om
For snevert med én arkitektgruppe på ett utbyggingsområde

.. og hva med neste utbyggingsområde?



KDP3

Bør stilles krav om arkitektkonkurranser (avtale)

Detaljerte bestemmelser som erstatter (?) veilederne
Stor vekt på variasjon og estetikk, menneskelig skala
Variasjon i leilighetssammensetning
Krav om felles planlegging
Dokumentasjonskrav for byforming og arkitektonisk kvalitet
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