
BOBY-prisen 2020

KANDIDATER: 
• Verket, Moss, foreslått av Asplan Viak AS
• Vervet, Tromsø, foreslått av BOBY Nord
• NTNU Campus, Trondheim, foreslått av WSP og Gottlieb Paludan Architects Norge AS
• Martodden, Hamar, foreslått av BOBY Innlandet og Hamar kommune
• Flotmyr, Haugesund, foreslått av Haugesund kommune.
• FMV Vest, Fredrikstad, foreslått av Jotne as, Selvaag bolig asa



BOBY-prisen

• Bolig- og byplanprisen deles ut for å hedre fremragende arbeid innen 
samfunnsplanlegging. Formålet med prisen er å heve samfunnets interesse og 
respekt for god bolig- og byplanlegging, og å styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet 
i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter, samt å styrke 
kjennskapen til Norsk Bolig- og Byplanforening og dens aktiviteter. 

• Prisen kan gis til et bestemt planarbeid eller prosjekt som utmerker seg på minst 
ett av følgende områder: 
• Overordnet strategisk plan, 
• Kvalitet og innhold i forhold til bærekraftig utvikling, 
• Estetikk og respekt for stedskvalitet, 
• Originalitet og innovasjon, 
• Konfliktløsning og gjennomføringsevne, 
• Metode og planprosess. 

• Kandidater til prisen kan være både offentlige, private eller samarbeidende 
aktører. 



VERKET, MOSS

• Områderegulering, utbyggingsavtale
• Byggeår/ferdigstillelse/eller prosjektperiode: 2012 – 2040

• www.verketmoss.no
• https://hoegheiendom.no

http://www.verketmoss.no/
https://hoegheiendom.no/


VERVET, TROMSØ

• Reguleringsplan med parallelloppdrag
• Oppstart grunnarbeider 2017, ferdigstillelse av hele området 2026

• www.vervet.no

• https://lpo.no/prosjekter/vervet-omradeplan

• https://lpo.no/dv-cms/resources/vervetminiprospekt050319.pdf

• https://lpo.no/nyheter/2019-02-26-sammen-skaper-de-identitet?fbclid=IwAR0zerRFX5X_pevIhlpFPKIFLbhI3id_lsRb69_IS-c4zZMObFacRM78ek

http://www.vervet.no/
https://lpo.no/prosjekter/vervet-omradeplan
https://lpo.no/dv-cms/resources/vervetminiprospekt050319.pdf
https://lpo.no/nyheter/2019-02-26-sammen-skaper-de-identitet%3Ffbclid=IwAR0zerRFX5X_pevIhlpFPKIFLbhI3id_lsRb69_IS-c4zZMObFacRM78ek


NTNU CAMPUS, TRONDHEIM 
• Planprogram og prinsipplan

• Byggeår/ferdigstillelse/eller 
prosjektperiode: 2017-2019

• Om planprogrammet og prinsipplanen: https://www.ntnu.no/campusutvikling/planprogram-
og-fysisk-plan

• Bakgrunn for campussamlingen: https://www.ntnu.no/campusutvikling/bakgrunn

https://www.ntnu.no/campusutvikling/planprogram-og-fysisk-plan
https://www.ntnu.no/campusutvikling/bakgrunn


MARTODDEN, HAMAR

• Områderegulering og utbyggingsavtale
• Byggeår/ferdigstillelse/eller 

prosjektperiode: Utarbeidelse av 
områderegulering og inngåelse av 
utbyggingsavtaler 2005-2011. Ca. 70% 
av utbygging er gjennomført. 

• Plandokumenter: https://tema.webatlas.no/3403/planinnsyn?planid=644 , se 
spesielt Planbeskrivelse.  

• Eksempel på oppfølging i detaljreguleringsplan, se delprosjekt www.nordviken.com
eller Strandvegen Hage: https://sem-johnsen.no/prosjekter/rekkehus-strandvegen-
131

https://tema.webatlas.no/3403/planinnsyn%3Fplanid=644
http://www.nordviken.com/
https://sem-johnsen.no/prosjekter/rekkehus-strandvegen-131


FLOTMYR, HAUGESUND

• Områderegulering 
• Ferdigstillelse 2019

• https://www.haugesund.kommune.no/component/tags/tag/flotmyr

https://www.haugesund.kommune.no/component/tags/tag/flotmyr


FMV VEST, FREDRIKSTAD

• Byutvikling/grunnlag for kp arealdel
• Byggeår/ferdigstillelse/eller 

prosjektperiode: 2016 – 2020 

• https://www.jotneeiendom.no/eiendommer-blog/2016/9/23/fmv-vest-fredrikstad

• https://www.arkitektnytt.no/nyheter/bygge-boom-i-fredrikstad

https://www.jotneeiendom.no/eiendommer-blog/2016/9/23/fmv-vest-fredrikstad
https://www.arkitektnytt.no/nyheter/bygge-boom-i-fredrikstad

