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Overordnet prinsipplan for gate-, 
park- og byromsstruktur KDP3 
(Fornebuporten)

- Tyngdepunkt for næring, teknologi og 
kompetansemiljøer

- Lokalsenterfunksjoner for nærmiljøet

- Allmenning

- Aktive fasader

- Interngate gjennom tomten



Planforslaget følger opp prinsipper 
og bestemmelser i KDP3 gjennom 
å:

- styrke sentrumsområdet som et tyngdepunkt 

- legge til rette for mer finmasket bystruktur 

- sikre høy utnyttelse og en variasjon i funksjoner

- utadrettede funksjoner i 1.etasje

- allmenningen får et urbant uttrykk, men samtidig 

videreføres parkpreget

- variasjon i høyder og utforming 

- parkeringsdekning i tråd med KDP3

- blågrønn faktor 0,7

- pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling



Dagens situasjon

- Asfaltdekke med 200< p-plasser

- Parkmessig opparbeidet grøntdrag mellom 
Akerkvartalet og p-plass

- Boligområde i vest under utvikling

- Eksisterende nedkjøringsrampe til Fornebuporten 
ligger innenfor planavgrensningen







Byliv og 1.etasje



Plangrep
Konseptil lustrasjon



Miljøambisjoner

- Kontorbygget blir bygget som BREEAM Excellent

- Hotellbygget blir bygget som BREEAM Very Good

- Følgende reguleringsbestemmelse er tatt inn:

- Byggeplassen skal være 50 % utslippsfri

En utslippsfri byggeplass er en byggeplass der alle 

prosesser på byggeplassen er utslippsfrie, dvs. at det ikke 

er lokalt utslipp av CO2 eller NOx på byggeplassen. Dette 

setter krav til nullutslippsløsninger for anleggsmaskiner og 

byggestrøm, samt byggvarme og -tørking. I praksis 

medfører dette bruk av batteri-/kabelelektriske 

anleggsmaskiner og fjernvarme/elektrisitet til byggvarme

og byggtørk.



Hotellbygget



Hotellbygget



Hotellbygget



Hotellbygget



Hotellbygget
Materialpalette

Fasadetegl/ bekledningstegl

Sikk-sakk glassfasade

Båndtekking 

i  sink



Aker Tech House



Aker Tech House



Aker Tech House



Kontorbygget
Materialpalette eksteriør 

Aker Tech House

Blanke korrugerte 
aluminiumsplater

Synlig konstruksjon og 
omramminger i  tre

Transparente, antireflektive
glasspartier



Kontorbygget
Konsept interiør

Aker Tech House

Skogstorg

Balkonger i  atrium

Grøntområder i  fasaden



Aker Tech House



KontorbyggetAker Tech House



KontorbyggetAker Tech House



Fasader

Mot  nord

Mot  sør



Fasader

Mot  vest – Aker Tech House

Mot  vest - Hotellet



Fasader

Mot  øst – Aker Tech House

Mot  øst - Hotellet



Landskap og uteområder


