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■ 163 leiligheter på Bryn i Oslo nær kollektivknutepunkt

■ Borettslag og sameie

■ Massivtre som hovedbyggemateriale

■ FutureBuilt-prosjekt / BREEAM 

■ Byggestart: juni 2021 AF Bygg Oslo 

■ Ferdig: 2. halvår 2023

Kort om prosjektet









Prosjektet er litt annerledes på flere områder 

1. Delemeter (mD) – kvadratmeter man deler med andre

2. Planvalg – planløsning kan endres av boligkjøper

3. Nye og spennende bokonsepter

4. Brukerstyrt boligutvikling

5. Heldigitalt salg 

6. Parkering og mobilitet



Delemeter  (mD)



Innspill til Delemetere så langt (vi har ca 270 mD)

■ Takterrasser med sittegrupper og parsellhager

■ Selskapslokale med mulighet for variert bruk (og eget 
kjøkken)

■ Gjesteleiligheter

■ Sauna med utsikt over byen 

■ Trampoline

■ Sykkelverksted/smørebod og verktøybod

■ I tillegg har vi 

■ Elbilpool

■ Elsykkelpool

■ Delt parkering



Hva passer best å dele?

■ Merk at over 50% mener at p-
plasser kan deles!

50%



Mobilitetskonsept



Noen tanker om mobilitet

Lavest mulig terskel for å gå: snarveier, trygghet, spare tid

Parkering, verksted, vaskemulighet, lademulighet, deling av dyre sykler

Forkorte avstander, redusere terskel, bysykkel nær T-banestasjon(?)

Flytte bilturer over i samlet varetransport (f.eks postens pakkeboks, ODA etc.)

Øke terskel for kjøp (og bruk), mest mulig deling, 100% elektrisk, unngå salg av
fysiske p-plasser

Støtte av 
“no hazzle”-
teknologi for 

info. og deling

Rekruttere
ålreite

boligkjøpere
som ønsker å 

dele



Ålreite folk fikk forkjøpsrett ved lansering! ☺



Mobilitet / transportårer

Eksisterende forbindelser

Nye/utbedrede forbindelser

Ny GS-vei (omlegging T-bane)

Bryn Stasjon
300 m



Reguleringskrav som påvirker mobilitet

1. Maks 39 parkeringsplasser for bil (0,2 – 0,3 / 100 BRA)

2. Min 400 parkeringsplasser for sykkel (3 per 100 BRA)

3. Min 33 parkeringsplasser for laste- og transportsykler 
(0,25 per 100 BRA)

Strømuttak for 75% av alle p-plasser til bil

Rekkefølgekrav knyttet til utbedring av skolevei mot Bryn 
skole, samt etablering av nye gangforbindelser/snarveier



Sykkelparkering der folk ferdes

■ Ved inngangspartier

■ Skur mellom byggene

■ Ved “delemeterområde”

■ Under byggene



P-kjeller på deling



Ingen faste plasser, 
kun kapasitets-

styring

Nøkkelfri tilgang til
bil- og sykkelpool

(kun mobil og vipps)
Sykkelvask og

-verksted

Portåpner basert
på geofencing/ 

telefon

Mulig å sjekke ledig
plass “real time” via 

mobilapp

Besøks- og
vareleveringsplasser

= restkapasitet



Ingen får lov til å eie fast (fysisk) p-plass…

■ Digital registrering og styring av 
kapasitet (under utvikling)

■ “Fast” P-plass i systemet kan leies

■ Bilpool kobles mot parkeringssystem: 
Bil ut = ledig p-plass

■ Faste leietakere: Du forlater garasjen
– Når forventer du å være tilbake?







Man får til mer sammen!



Ekstramateriale



For å lykkes med delt bilparkering

■ Åpent sinn…

■ Slutt å selge fysiske p-plasser – gi makten til fellesskapet

■ Fast avgrenset delingsområde (skille boder fra mobilitetsområde)

■ Ikke lås konseptet for tidlig – teknologien utvikler seg lynraskt!

■ Starte tidlig for å forstå infrastrukturbehov, samt mulighetsskapere og 
mulighetsbegrensere

■ Forventningsstyring – tiltrekke seg de rette boligkjøperne

■ Hold leverandørene på pinebenken – beslutt først 6 mnd før overlevering



Tjeneste/produktutvikling som påvirker mobilitet


