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HVORDAN VI
SIKRER 

MÅLSETNINGER I 
KDP3

➢ Legger til rette for utnyttelse av 
Fornebuporten i tråd med KDP3 
både for høyder og volum.

➢ Ny forbindelse gjennom
kvartalet.

➢ Aktive, åpne fasader i 1. etasje 
som vil skape møtesteder 
gjennom publikumsrettede 
funksjoner for å sikre ønsket
byliv rundt Fornebuporten.

➢ Fokus på funksjonell variasjon og
finmasket gate- og
byromsstruktur.

➢ Byggene vil bli BREEAM-NOR 
sertifisert, og materialer og 
detaljer som benyttes vil være 
preget av høy visuell og 
bruksmessig kvalitet.

➢ Inviterer interesserte parter til
medvirkning, både digitalt og
gjennom arrangement.



Raskt voksende
teknologimiljø:
1,500 nye arbeidsplasser
innen 2023

➢ Akerkvartalet samler selskaper med fremst 
ekspertise på energiteknologi og digitalisering, og 
spesialkompetanse på havrelatert industri. 

➢ Cognite: Digitaliseringsselskap etablert i 2017. 
Hovedkontor på Fornebu, kontorer i USA og Japan. 
Økte omsetningen med 450% i 2018. 260 ansatte 
fra 37 land i dag, 1,000 ansatte innen 2023.

➢ Aker BP: olje- og gassselskap med sterk satsing på 
digitalisering for å redusere kostnader og utslipp. 
In-house samarbeid med tech-selskap, gründere og 
akademia.

➢ Energy.invented: innovasjonsplattform for 
energiteknologi etablert av Subsea Valley, 
Solenergiklyngen og Kjeller Innovasjon for å utvikle 
fremtidens energiløsninger.

➢ C4IR Norway: globalt teknologisenter for havet 
etablert av Aker selskaper og World Economic 
Forum for å bevare verdenshavet og redusere 
industriens miljømessige fotavtrykk.



Felt S1.3_A: 
dagens

situasjon



Felt S1.3_A: dagens situasjon



Wingårdhs Greenhouse 



Kontorbygg og long-stay hotell



Oppsummering

➢ Aker vokser ut av eksisterende bygg på Fornebuporten 
med over 1,500 fremtidsrettede arbeidsplasser

➢ Vi ønsker å etablere Aker Tech House på parkerings-
tomten, med innflytting i årsskiftet 2022/2023

➢Vi ønsker fritak fra krav om felles planlegging - andre 
grunneiere i hensynssonen er positive

➢ Bygget utfordrer ikke rammene gitt i KDP3

➢ Målsetninger fra KDP3 vil bli ivaretatt i detaljregulering


