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Boligutstillingen 2003  Bergen, Norge

Tre gamle arbeidsbrakker har fått nytt liv. De er
bygget om til en funksjonell bolig for tre studenter,
samtidig som de fungerer som utstilligsareal. Dette
er en mobil bolig som enkelt kan flyttes rundt til
ledige arealer i byen. Gjennom å ta i bruk -
parkeringsplasser til boligformål bidrar den nye
boligen til både å dempe boligpresset i sentrum og
presse bilene vekk fra bykjernen. Lite boareal inne
oppveies av en stor takterrasse og muligheter for
å utvide fellesrommet. Med beliggenhet midt i
sentrum, blir også byrommet et naturlig bruksareal.
Det er heller ikke nødvendig med egen dusj når
Sentralbadet ligger 10 meter unna. 

Gjenbruk

Siden brakkene var ganske råtne måtte mye rives,
men materialer, vinduer og dører som ikke var
ødelagt, er brukt om igjen. Materialer som ikke
kunne brukes, eller som en ikke hadde bruk for, ble
levert og sortert på gjenvinningsstasjoner. Der har
man også prøvd å finne så mye brukt materiale
som mulig som en har kunnet bruke under
ombyggingen.

Gjenbruk har vært viktig under innredning og
utforming av brakkene, både på grunn av miljø og
økonomi. Tekstiler, platematerialer, møbler og
komponenter, redskaper, billedrammer, lamper og
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puter er funnet på Fretex, gjenbruksstasjoner og
loppemarkeder. En av utfordringene ble å utnytte,
sette sammen og ta i bruk dette på best mulig
måte. Gamle sofaputer fikk nytt liv i brukte tekstiler
fra loppemarked, og det som tidligere var en
innervegg i den ene brakken, ble platemateriell for
bygging av kjøkken.

Individuelle løsninger

Hver beboer har fått hvert sitt eget rom til å sove,
arbeide i fred eller slappe av. I to av brakkene er
det slike enkeltrom, mens den tredje fungerer som
fellesrom. Ettersom boarealet er lite, og man i
tillegg deler enkelte funksjoner, er det desto
viktigere at det private rommet er et sted hvor man
føler seg komfortabel og hjemme. Liten plass
krever også at rommene skreddersys ut ifra den
enkeltes behov og ønsker. De tre beboerne fikk i
startfasen av prosjektet spesifisere hvilke funksjoner
og kvaliteter som var viktigst for hver av dem. 
En beboer la vekt på å kunne trekke seg tilbake
under en hektisk eksamensperiode og fikk derfor
blant annet en hengekøye i en mer eller mindre
skjermet del av i rommet. 
Den andre beboeren var mest komfortabel med å
arbeide og sove nær gulvet, og derfor ble de
viktigste funksjonene plassert nært gulvet.
Den tredje beboeren hadde behov for orden og et
soverom med rene flater. Funksjonene ble derfor
mest mulig skjermet i et skap langs den ene veggen.

Fleksible løsninger

Hele boligen er en utstilling samtidig som den
inneholder en utstilling. Den største delen av
utstillingsmateriellet er samlet i fellesrommet. Det
er her beboere, gjester og besøkende samles, og
det er derfor lagt vekt på at mange skal ha mulighet
til å sette seg ned. For å kunne ta i mot mange
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besøkende er det mulig å utvide ved at en stor dør
kan slåes ut og gjøre utearealet til en del av
fellesrommet. Løse benker og spisebord kan flyttes
ut etter ønske. 

I to av de private rommene kan arbeidsbord slåes
opp og ned etter behov. Det kan for eksempel være
greit å skjule funksjonene for arbeid når man
oppholder seg der for å hvile, sove eller ta imot
besøk. I rommet med hengekøye fungerer tekstiler
som et skjermende og avgrensende element, som
enkelt kan trekkes fra og for. 

Maling og fargevalg

Maling og beis både innvendig og utvendig er
hovedsakelig naturmaling. Den gir et godt inneklima
og man unngår giftige stoffer som finnes i vanlig
maling. I tillegg gir naturmalingen en sterkere glød
sammenlignet med vanlig farge. Fargene ble valgt
med tanke på årstiden, gleden ved å jobbe med
prosjektet og å kunne bo her.

A4-familien med to foreldre og to barn er heller
unntaket enn regelen. Ungdom etablerer seg
tidligere, antall skilsmisser er høyt og flere
velger å bo alene. Vi reiser mer, flytter mer og
flere ønsker å bo i byene. Våre nye livsformer
gjenspeiles derimot ikke i det tradisjonelle
boligtilbudet. Folk har ulike behov og trenger

derfor forskjellige typer boliger: mobile boliger til
rastløse sjeler, fleksible boliger til helgeforeldre
og kollektiv til dem som vil bo med en venn eller
tre. Boligmarkedet er ikke i likevekt. Sentrums-
områder har blitt spesielt populært de siste
årene.  Det er ikke nok boliger tilgjengelig, og
prisene drives i været. I tillegg er det flere som>
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ønsker å leie; noen har rett og slett ikke råd til å
eie og andre, spesielt ungdom, ønsker ikke å eie
på grunn av usikre fremtidsplaner. Høye
tomtepriser i de sentrale strøk fører til dyre
sentrumsboliger. Utfordringen er å bygge små og
billige boliger uten at lite areal skal gå utover
trivsel.

Vi er i dag kommet til et punkt hvor vi ikke kan
bygge uten å tenke på hvilke konsekvenser det
får for miljøet. Nye byboliger må bygges med
tanke på det lokale og globale miljøet. Forbruk av
areal og energi må reduseres. Den storstilte
eneboligbyggingens periode er forbi, og byene
må konsentreres og fortettes for å redusere

De tre beboerne i fellesbrakka

Utstilling på vegg i fellesbrakka
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energibruk til transport. I tillegg er det viktig å
tenke på miljøbesparende løsninger ved
bygging og drift av boliger.
Vi vil vise at det er mulig å bo på alternative og
miljøvennlige måter. Det er på ingen måte vårt
mål at boligproblemene skal løses ved at alle
skal bo i brakker eller campingvogner.

Problemet er heller at dagens boligmarked ikke
har plass til dem som vil bo litt annerledes.
Tradisjonell tankegang preger bolig og byplan-
leggingen i Norge, og spesielt i Bergen. Det som
blir sett på som sært og spesielt her, er
vanligere og aksepteres andre steder. Det er
blitt gjennomført gode prosjekter rundt om i

Åpning av utstillingen 

Avfall

Enkel og funksjonell kildesortering på kjøkkenet,
kort vei til avfallstasjon og kompostbinge, gjør at
mengden restavfall blir veldig liten.

Prosess og deltakelse

Boligen ble til gjennom en prosess hvor resultatene
lenge var uklare på grunn av lite penger, tidspress
og ønske om å gjenbruke materialer som en fant
underveis. Noen av vinduene ble plassert etter at vi
hadde blitt kjent med omgivelsene rundt tomten.
For eksempel ble to vinduer i fellesrommet plassert

i forhold til tilgang på behagelig kveldslys og et fint
tre som står nært ytterveggen. Nye ideer dukket
opp ettersom boligen tok form. Arkitekter, interiør-
studenter, beboere og snekker diskuterte seg frem
til det endelige resultatet. Ombyggingen skjedde på
dugnad, og på grunn av mangel på tid, penger og
fagfolk ble det lagt vekt på enkle og billige
løsninger.

Interiør og utstilling: Robin Hatlehol, Merethe
Strømmen, Randi-Helen Årrestad, Myrna Becker,
Magnus Helgesen og Mats Odin Rustøy (++).
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Europa og Norge. Ved å vise nye tanker, ideer og
konkrete resultater ønsker vi å få frem at nye
boformer ikke er utopier, men fullt gjennomførbare
prosjekter. På denne måten vil vi utvide begrepet
bolig og skape en forståelse av hva fremtidens
boformer kan være.

>
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Solfangeranlegget

Et aktivt solfangeranlegg består av solfangere,
varmedistribusjonssystem og et varmelager. En
solfanger brukes til å varme opp vann ved hjelp av
varmen fra solstrålene. En tradisjonell solfanger
består av en sort absorbatorplate, dekkglass,
rørsystem for transport av væske (som oftest
vann), isolasjon og rammeverk for å holde alt på
plass. I denne utstillingen, hvor anlegget kommer
fra Solarnor, blir vannet presset opp gjennom små
kanaler i absorbatorplaten og samlet i toppen i en
sentral kanal. Denne kanalen leder det varme
vannet ned til rørene som igjen leder til
varmelageret. En enkel pumpe driver systemet ved
at den slår seg på når en temperaturføler på
platene når et    nivå som tilsier at det er nok sol for
å hente ut varme.

Når pumpen slår seg av på grunn av lite sol, eller
når systemet ikke går av andre årsaker, dreneres
vannet tilbake til varmelageret ved hjelp av
gravitasjonskraften. Slik unngår en skader som
følge av koking/frysing og at allerede opptatt energi
i vannet tapes til omgivelsene.

Plassering av solfangere

Det vanligste (om man kan si "vanlig") når det
gjelder plassering av solfangere, har vært på tak
som heller mot sør. Retningen (azimutvinkelen) mot
sør bør være så nær 0° som mulig. (Rett sør = 0°).

På grunn av høy breddegrad og behov for
oppvarming tidlig vår og sen høst, vil solfangere
plassert på sydfasade kunne gi et bedre bidrag

Solfangeranlegg Og virker det i Bergen?
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når det er mest behov. En vertikal plassering av
solfangerne medfører selvsagt et visst tap i
sommermånedene, men da er vanligvis behovet for
oppvarming mindre. En slik montering vil også øke
energibidraget på vinterhalvåret, når vi trenger mest
oppvarming. Og det er da vi trenger oppvarming. 

Med et gulvvarmeanlegg trenger ikke temperaturen
i anlegget å være høyere enn cirka 30°C for å holde
en temperatur på rundt 20°C i rommet. Dette krever
ikke mye sol! Tatt i betraktning at en solfanger
benytter seg av all stråling, ikke bare direkte
stråling, kan en slik temperatur oppnås selv på en
litt overskyet dag .

Sol i Bergen

Selv om det er mye regn i Bergen, er det også en
god del sol. Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig
månedlig kWh/m2 sol mot en horisontal flate i
Bergen. (Global stråling inkluderer direkte stråling,
diffus stråling og bakkestråling.) Til sammenligning
bruker en vanlig norsk enebolig rundt 130 kWh/m2

pr år til oppvarming. 

Bergen, breddegrad 60 24'N, lengdegrad 5 19'Ø, m.o.h
45. Gj.snittlig månedlig global stråling på horisontal flate
kWh/m2

Januar 6,2
Februar 20,2
Mars 53,0
April 98,1
Mai 128,0
Juni 145,5
Juli 128,7
August 108,2
September 55,8
Oktober 29,1
November 9,0
Desember 3,7
År 785,5

Hvorfor skal man investere i solfangeranlegg?

Solenergi er gratis og evigvarende om enn
varierende! Men det viktigste av alt er å bruke
lavkvalitetsenergi (varme) til lavkvalitetsformål,
som oppvarming. Den strømkrisen vi har skyldes
nettopp feil bruk av elektrisitet i Norge. Det er
sløsing med energi å bruke høykvalitetsenergi
(som elkraft) til lavenergiformål. Invisterer du i et
solfangeranlegg blir du ikke rik på noen år, men du
kan med god samvittighet dusje så lenge du vil og
ha det så varmt du vil i huset ditt uten at det koster
deg, eller miljøet noe mer. 

Hva koster det og hva tjener du?

Vanlig inntjeningstid ligger på mellom 5-10 år. I
Bergen kan det bli opp mot 15 år. Hvis du allerede
har installert gulvvarmesystem, og kun trenger å
installere solfangere blir investeringen straks
greiere.

Et lite regnestykke, basert på nøkterne tall!

Har du et hus som krever 100kWh/m2 pr år i
oppvarming og oppvarmingsarealet er 150m2 gir
det et totalt oppvarmingsbehov på 15 000kWh pr
år. Med en strømpris på 50øre/kWh blir det 7500kr
pr. år.
1m2 solfanger i Bergen kan gi (dårligst) et
energibidrag på ca 200kWh pr år. Dersom sørtaket
dekkes med 20m2 solfanger gir det 4000kWh/pr. år.
Det er nesten en tredjedel av oppvarmingsbehovet
ditt og sparer lommeboken for 2000kr pr år.

20m2 solfangere med tilbehør (systemkontroll,
pumpe, rør osv.) fra Solarnor koster ca 30 000kr.

Det vil si at du etter maks 15 år har tjent inn
utgiftene ved å investere i solfangeranlegget.
Deretter er 1/3 av oppvarmingsutgiftene gratis!
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Byene vokser som følge av økt tilflytting og økt
arealbruk per innbygger. En slik bystruktur har
ført til en uheldig utvikling i transportsektoren:
lange avstander, et dårlig kollektivtilbud og dårlig
tilrettelegging for syklister gjør at flere bruker bil,
mens færre bruker miljøvennlig transport.

Luftforurensing og økt energi- og arealbruk er
noen av konsekvensene.

Luftforurensing: Kalde, klare dager i vinter har ført
til økt luftforurensing. På de verste dagene er
luftforurensingen i Bergen på samme nivå som i

MILJØVENNLIGE BOLIGER

<
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Boligområdet Waterkwartier i Amersfoort er det
boligområdet i verden som har flest solceller.
Energiselskapet ENECO Energi Utrecht tok initiativ
til prosjektet som har mer enn 12 000 m2 solceller
plassert på cirka 500 boliger og en del offentlige
bygninger. Målet er at disse solcellene skal

produsere 1 000 000 kWh årlig, eller 1 MW. Dette
tilsvarer det årlige strømforbruket til over 300
familier. En del av prosjektet er også å prøve ulike
former for eierskap. Derfor eier ENECO Energi
Utrecht omtrent halvparten av solcellene, mens
beboerene eier den andre halvparten. 

Solcelleprosjekt Amersfoort, Nederland
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En tomannsbolig i Amersfoort er konstruert slik at
solenergi dekker det totale energiforbruket. Det er
lagt vekt på å redusere energiforbruket, bruke
fornybar energi og materialer fra fornybare
ressurser. Et sentralt element er et atrium: et stort
åpent område midt i bygningen som gjør at solen
skinner dypt inne i huset. Alle oppholds-
funksjonene er plassert rundt atriumet. På taket
finnes både solfangere, vanlige og transparente
solcellepanel med både enkle og doble glass,
samt vanlige doble vinduer og solskjermer. 

Flere teknikker brukes for å varme opp huset.
Atriumet er sentralt for å utnytte den passive
solenergien samtidig som konstruksjonsmassen
virker som lager for denne energien, huset er
oppdelt i separate seksjoner og glassoverflater er
plassert på ytterveggene. Solfangere kombinert
med et differensiert lagringssystem og en elektrisk
varmepumpe utnytter solenergien aktivt.

Lagringssystemet består av en del for oppvarming
av varmt tappevann, en del for oppvarming av rom
og en del for langtidslagring. En elektrisk
varmepumpe sørger for resten av oppvarmingen.
Ventilasjonen i huset er kombinert med varme-
gjenvinning. Om nødvendig, kan ekstra varmt
tappevann varmes opp ved et elektrisk varmesystem
på kjøkkenet. Elektrisiteten blir produsert av 78m2

standard solcellepanel per hus og 15m2 i form av  et
transparent solcellepanel over atriumet. 

I tillegg til å være selvforsynt med energi, er det lagt
vekt på andre miljøtiltak i huset. Bruken av vann er
redusert gjennom bruk av vannbesparende kraner
og dusj. Regnvann samles opp og brukes til
toalett, vaskemaskin og til å vanne hagen. Det er
også brukt miljøvennlige materialer: takene er
beskyttet med cellulose fra brukt papir, dørene
laget av innenlandsk lerk og veggene er malt med
naturmaling.

Balanced Energy House Amersfoort, Nederland
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Passive hus Freiburg, Tyskland
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Paris og Brussel. Dette øker risikoen for luftveis-
infeksjoner, lungesykdommer og kreft. Veitrafikk
er den viktigste kilden til lokal luftforurensning.

Drivhuseffekten: Norge har gjennom Kyoto-avtalen
forpliktet seg til å ikke øke utslippene av klima-
gasser med mer enn 1% fra 1990 frem til 2010.

Statens Forurensningstilsyn sier derimot at
dersom det ikke settes i gang tiltak for å redusere
utslippene vil de tvert i mot øke med 26% frem til
2010. Klimaproblemene kan virke fjerne og lite
aktuelle for kvinnen i gaten. Men miljøproblemer
kommer nettopp av måten vi bruker og utvikler
byen vår: Veitrafikken står for 62% og oppvarming

Passive hus har ikke aktive varmesystemer, men
er bygget slik at varmeenergien fra solen og
folkene som bor i huset utnyttes "passivt" til opp-
varming. Likevel er både inneklimaet og innetem-
peraturen behagelig. I et passivt hus er det årlige
energiforbruket til oppvarming bare 15 kWh/m2. Til
sammenlikning bruker en gjennomsnittlig bolig i
Norge 130 kWh/m2 til oppvarming i året. 

Hemmeligheten til det passive huset er dette:

> God isolering. Ytterveggene er veldig tykke: 
30-40 cm.

> Bygningsintegrert solvarme. Huset er orientert
med vinduer mot sør for å utnytte den passive
solenergien. Mot nord er huset mer lukket. 

> Kroppsvarmingshus. Varmen folkene som bor i
huset produserer, både gjennom fysisk aktivitet
og ved å lage mat og lignende, slippes ikke ut
ukontrollert, men brukes til å varme opp huset.
Dette krever at huset er helt lufttett. Blir det kaldt
om vinteren står valget mellom å invitere venner på
besøk eller å skru på en ovn, derav navnet
"kroppsvarmingshus"!

> Ventilasjon. Ettersom huset er lufttett er det
avhengig av et ventilasjonssystem for å få frisk luft
inn og brukt luft ut. Ventilasjonssystemet er laget

slik at det skal levere akkurat den mengde frisk luft
som trengs for å få god luftkvalitet i rommet. Den
friske luften blir varmet opp når det er kaldt, for
eksempel av jordvarme, før den føres inn i boligen. 

> Super lavenergiglass. Vinduene som brukes er
helt spesielle. De fungerer som en varmefelle; 
varmen kommer inn, men slippes ikke ut igjen. 

Et viktig poeng er at den lave energibruken til
oppvarming ikke skal føre til økt forbruk av elek-
trisitet til andre formål. Derfor er det også satt en
øvre grense for hvor stort det totale energi-
forbruket til både romoppvarming, varmt
tappevann og til husholdningselektrisitet kan være:
120 kWh/m2 per år. 

I alt er 42 boligenheter i området bygget etter
passive hus standard. I tillegg er det planlagt å
bygge 50 nye boligenheter i andre utbyggingsfase.
Kostnadene ved å bygge et passivt hus er ikke
særlig høyere enn til vanlige hus. Merkostnadene
ved bygging dekkes inn gjennom mindre behov for
energi til oppvarming. I tillegg er husene
kostnadseffektive fordi de er bygget ut ifra
prinsippet om enkelhet. Det finnes en rekke
eksempler på passive hus i Tyskland, Østerrike,
Sveits og Frankrike.
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I det samme området er det også bygget ti pluss-
energi hus. Dette er passive hus som er forbedret
ved at de i tillegg til å utnytte varme-energi uten
aktive tekniske anlegg, også har solceller og
solfangere.

De vil i gjennomsnittet produsere mer energi enn
de bruker selv. Utbyggerne håper å kunne bygge
mellom 100 og 200 plussenergi hus i området i
tiden fremover.

Plussenergi hus Freiburg, Tyskland
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På vannforsyningens tidligere arealer i Amsterdam
finnes nå GWL Terrain, et bilfritt og miljøvennlig
boligområde. De få parkeringsplassene som finnes
ligger helt i utkanten og gjør det vanskelig å være
bileier i bydelen. Derimot er det grønne gitt stor

plass, både mellom husene og oppå takene. De
fremtidige beboerne ble dratt med i planleggingen
av området og omtrent halvparten av boligene er
sosialboliger. 

GWL Terrain  Amsterdam, Nederland

for 26% av CO2-utslippene i Bergen. Og
utslippene fortsetter å øke.

Avfall
Avfallsmengden per innbygger stiger og dette
fører med seg problemer for hvordan dette skal
håndteres. Både forbrenning og deponering fører

med seg store miljøbelastninger. Mye av avfallet
kan imidlertid enten brukes om igjen (klær til
Fretex og panting av flasker), materialgjenvinnes
(papir, plast, glass og metall) eller komposteres
(ca 40% av det vi kaster er mat). I tillegg står
bygge- og anleggsektoren for ca en fjerdedel av
alt avfall som produseres.



20

I Lindås, sør for Gøteborg er det bygget 20 hus
uten tradisjonelt varmesystem. Husene er i stedet
utformet med tanke på å minimere energiforbruket
samt å utnytte solenergi til oppvarming. 

En varmepumpe brukes til å varme opp luften i
boligen. Resten av oppvarmingsbehovet dekkes
av varmen fra folkene som bor i huset, apparater

og lamper. Varmen fra folkene tilsvarer et
energitilskudd på 1200 KWh/år, og energien fra
apparater tilsvarer 2900 kWh/år. Rekkehusformen
gir få yttervegger og dermed mindre varmetap.
Vinduer er plassert mot sør for å utnytte solvarmen.
Soverom trenger mindre varme og er lagt til
nordsiden av huset, mens oppholdsrom er lagt til
solsiden.

Hus uten varmesystem Gøteborg, Sverige
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Om valg av materialer
En av de største og viktigste materialstrømmene
er knyttet til bygge- og anleggsaktiviteter. Dette
fører til en rekke miljøbelastninger ved transport,
produksjon og bruk. Utforming, valg av bygg-
tekniske løsninger, vedlikehold og levetid har mye
å si for hvor stort materialforbruket blir. 

Prefabrikkering
På en byggeplass vil mye "rester" av materialer bli
kastet gjennom utbyggingstiden. Prefabrikkering
der deler av boligen gjøres ferdig på et verksted,
gjør at materialer som ellers ville ha blitt kastet
kan brukes på et senere tidspunkt til et annet
prosjekt.

Huset utnytter varmen fra folkene som bor i huset.
På taket er det 5 m2 solfangere som varmer opp
halvparten av tappevarmtvannet. Varmen fra
personene i huset tilsvarer et energitilskudd på
cirka 1200 kWh/år. "Gratisenergi" fra belysning,
komfyr og andre apparater er beregnet til å bli cirka
2900 kWh/år (dersom de mest elektrisitet-

besparende apparater brukes). Solfangerne dekker
halvparten av oppvarmingsbehovet. 
En bolig på 120 m2 bruker i ca 54 kWh/m2 per år,
mens en gjennomsnittlig enebolig i Norge bruker
200 kWw/m2 per år. 

Arkitekt: EFEM Arkitektkontor
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Gjenbruk
Rivningsmateriell utgjør store deler av den totale
avfallsmengden. Å redusere materialbruk
gjennom gjenbruk er derfor en viktig strategi.
Gjenbruk kan skape nesten helt lukkede kretsløp,
selv om det selvfølgelig vil være nødvendig med
noe tilførsel av energi og nytt materiale. Spesielt

vil gjenbruk ha stor effekt i forhold til knappe
ressurser, energitunge materialer og materialer
hvor det er store miljøbelastninger knyttet til
fremstillingen.

Energikrevende materialer: Ved valg av materialer
bør en prøve å unngå materialer som fører med

Boase vant en arkitektkonkurranse med tema
“Fremtidens bolig, med vekt på bærekraft og
tilgjengelighet”. Prosjektet skal realiseres i form av
20 boliger. Byggingen kommer til å foregå i flere
etapper. Dette fordi en vil teste ut resultater av
forskning innen bærekraftig bebyggelse og bruke

erfaringene i neste etappe av prosjektet. Dermed er
det ikke gitt på forhånd hvordan bosettingen
kommer til å bli, bortsett fra at den vil være et
resultat av beplantning, rensing, beboer-
sammensetting og omgivelser. 

Boase Virum, Danmark
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seg stor miljøbelasting. Et eksempel er glass som
ofte blir brukt for å skape spennende arkitektur. I
tillegg til å være svært energikrevende i
fremstillingen, kan store glassfasader plassert kun
med tanke på det estetiske, og ikke ut ifra å utnytte
den passive solenergien, føre til stort varmetap.
Miljøvurdering av et materiale må dekke hele livs-

forløpet; fra innvinning av råstoffer, fremstilling,
transport, oppføring og vedlikehold, til nedriving og
bortskaffing.

Forurenset grunn

Bakgrunnen for hele prosjektet er at det er mye
forurenset grunn i Danmark. Ved nye bygge-
prosjekter fjernes jorden og må behandles som
spesialavfall. Renser man jorden ved hjelp av
planter er det derimot mulig å fjerne forurensingen
uten å flytte jorden. Dette er både billigere og
mindre ressurskrevende. Plantene renser jorden
ved at røttene enten bryter ned eller binder opp
forurensingen i jorden. Det er nødvendig med
planter med kraftige røtter som poppel eller pil. I
tillegg legger man vekt på å ha variasjon av planter
for å gjøre dem mer motstandsdyktige og for at de
skal passe bedre inn i landskapet. 

Boliger på søyler

Bebyggelsen kommer til å stå på søyler for å gi lys
og luft til beplantningen. All bevegelse mellom
trærne foregår på gangbroer for å beskytte
plantene. Boligene vil være industrielt fremstilte
lettvektskonstruksjoner som gjøres ferdig på
produksjonsstedet og flys inn for å festes til
søylene. De fungerer som en forsyningsvei for
plantene i form av spillvann, som gir dem næring
og fremskynder rensingen. Bebyggelse og grunn
danner et indre bærekraftig kretsløp. 

Boligene skal plasseres langs gangbroene. De
består av en privat og en felles del. Industriell

planlegging og prefabrikkering minimerer ressurs-
forbruket, men det skal også være enkelt å utforme
boligene individuelt. Den private delen er 2,5 x 8 x
6m, kan romme en eller to personer og inneholder
seng, kjøkken, skap, bad og toalett.

Privatrom og fellesrom

De private boligene er bundet sammen med en
oppspent tekstil som endrer karakter etter lys og
temperatursvingninger. Under tekstilet oppstår et
annerledes, stort og fleksibelt fellesrom som kan
dras inn i de små og private boligene. Det er her
stuen, arbeidsværelse, festlokalet og hobbyrommet
finnes. Fellesrommet skal knytte kollegaer sammen
som naboer, og binde svake og sterke grupper
sammen.

Tekstiler

Tekstilet er en intelligent klimaskjerm som
kombinerer kjente teknologier til et nytt bygge-
materiale. Materialet samler opp energi i form av
innvevde solcellefibre. Det isolerer og ventilerer i
kraft av en selvregulerende opplåsbar konstruksjon,
og skifter derfor form og funksjon avhengig av
omgivelsene. Ved hjelp av flytende krystall i fibrene
kan tekstilet reagere på lysets mengde og brytning
og dermed skifte grad av transparent og farge. 

Arkitekter: Force4 

<
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Jord, leire og halm er gamle byggematerialer som i
dag oppdages på nytt i en moderne økologisk
sammenheng. Bruk av lokale ressurser, lave
kostnader, godt inneklima, og et lavt energiforbruk er
stikkord. For å løse de store problemene som den
moderne byggeindustri har skapt, overforbruk av
ressurser og helsefarlig innemiljø, vil slike materialer
og tilhørende byggemetoder være av stor betydning
for fremtiden.

Jord er verdens mest brukte byggemateriale og har
vært bygget med i flere tusen år. Bærende vegger av
stampet jord (pisé), jordstein (adobes), eller
"jordbrød" har både høy varmelagringskapasitet og
en enestående evne til å regulere luftfuktigheten. Jord
kan også brukes til å lage eksklusive gulv. Ved siden
av de gamle teknikkene finnes det i dag en rekke
moderne jordbyggemetoder som i økende grad blir
benyttet over hele verden. 

Leire er en fin type jord som har helt spesielle
egenskaper. Leire er mest kjent som pussmateriale,
men kan brukes i form av stein (ubrent tegl), eller i
byggeelementer sammen med halm, flis eller bark.
Det konserverer treverk, og kan derfor uten problemer
brukes sammen med trekonstruksjoner. De mange
forskjellige typene leire gjør det mulig å oppnå
forbausende gode estetiske resultater i finishen av
f.eks. en jord- eller leirehalmvegg, eller i bindings-
verkteknikk.

Halm er i dag en enorm overskuddsressurs som ikke
utnyttes, men stort sett brennes opp, og representerer
dermed et forurensingsproblem. Tradisjonelt har halm
vært benyttet som taktekkings og isolasjonsmateriale
sammen med leire. Nye teknikker gjør det mulig å
bygge bærende og ikke-bærende vegger av hele
halmballer. Denne metoden er utviklet i USA og viser
at halm er det billigste isolerende veggmateriale som
finnes. Interessen for halm som byggemateriale er i
dag stigende over hele verden.

Halmhus Son, Norge
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Om energibruk i boliger
Nordmenn er verdensmestre i å bruke elektrisitet.
Rikelig tilgang på billig strøm har ført til at satsing
på strømsparing og andre fornybare energikilder
ikke har blitt tatt seriøst. Klagene over høye
strømpriser møter derfor ikke mye forståelse 
utenfor Norges grenser fordi det der er utenkelig å

bruke elektrisitet til oppvarming. En danske vil si
at dette er som å skjære smør med motorsag. Til
oppvarming bør en bruke energi med lavere
kvalitet som for eksempel vannbåren varme. Bruk
av høykvalitetsenergi som vannkraft til lav-
kvalitetsformål som oppvarming er sløsing av
ressurser, selv om energikilden er fornybar.

BRUKSENDRING

>
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Strømkrisen er derfor konstruert, og kan "løses"
ved å bruke nye energiløsninger i boligen. Det sier
seg selv at det er et stort potensial for strøm-
sparing når hele 70% av energibruken i boliger
går til oppvarming. 

Energibruken i boligen kan reduseres gjennom en
rekke valg:
> valg av bolig     
> plassering av vinduer
> plassering av rom
> isolering
> valg av energikilde

Brakkeboliger Stavanger, Norge
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> lokalisering av boligen
> utforming av boligen
> bygningsintegrert solvarme

Valg av bolig.
At en enebolig som regel bruker mer energi enn
en leilighet i en blokk eller rekkehus er ikke
overraskende. Dette kommer først og fremst av

boligens størrelse. En enebolig vil som oftest ha
mye større areal enn en leilighet i en blokk. I
tillegg vil en blokk eller rekkehusleilighet ha færre
yttervegger, og dermed mindre varmetap enn en
enebolig. En enebolig krever gjennomsnittlig 135
kWh/m2 årlig til oppvarming, mens en blokk-
leilighet på under 60 m2 bruker 125 kWh/m2.

Prosjektet består av 12 brakkemoduler brukt som
temporære boliger for stålarbeidere langs kyst-
Norge. Brakkene skulle vrakes på grunn av stren-
gere krav til komfort; de hadde nemlig bad på “feil”
side av gangen. De var ellers i topp stand.
Prosjektet undersøker hvordan slike moduler kan
bli transformert, omorganisert, koblet og stablet
sammen til 6 små ulike leiligheter. Felles for 
leilighetene er at de får et fleksibelt rom knyttet til et
overdekket uterom, slik at enheten også kan
brukes som atelier eller kontor. Gjenbrukstanken
skal gjennomføres på ulike nivå også i
rehabiliteringen. Det benyttes gjenbrukte vinduer,
skyvedører og garasjeporter, isolasjon fra Fretex
og kledning av resirkulerte og sammenpressede
metallbokser. Sistnevnte løsning skjer i samarbeid
med kunstner Randy Naylor. Prosjektet settes opp
i bakgården til arkitektkontoret hvor de sammen
danner et nytt felles gårdsrom.

Arkitekter: Helen & Hard AS
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Valg av energikilde
Det er en rekke energikilder å velge mellom til
oppvarming av en bolig. I  Norge er det som sagt
mest vanlig å bruke strøm, men det finnes en
rekke alternativer. Vannbåren varme vil si at vann
varmes opp for så å transporteres rundt i boligen
for å gi fra seg varme-energi. Vannet kan også

brukes til varmt tappevann. Det kan varmes opp
på en rekke måter, alt fra elektrisitet til solenergi.
Ettersom elektrisitet var det man skulle unngå å
bruke til oppvarming, er biobrensel, varmepumpe
eller solenergi det beste.

Sargfabrik Wien, Østerrike



29

Lokalisering av boligen.
Lokalt klima vil påvirke hvor mye energi som
brukes i en bolig. En bolig som ligger svært
vindutsatt og med lite sol, vil helt klart trenge mer
oppvarming enn en bolig som ligger i le og med
mye sol. Variasjoner i lokalt klima kan føre til at

behovet for energi til oppvarming kan variere med
20-30% innen et byområde eller kommune.

Utforming av boligen.
Utforming av boligen har også betydning for hvor
stort energiforbruket til oppvarming vil bli. Jo mer

I 1996 overtok en gruppe mennesker i Wien en
nedlagt likkistefabrikk. De var lei av triste boforhold
og høye husleier og dannet foreningen "For
inkluderende livsform og bofellesskap”.
"Sargfabrikk" er blitt et levende bomiljø midt i byen
der aleneforeldre og familier, eldre og innvandrere
lever tett i 73 leiligheter. Bygget er åpent og har
mange fellesområder: badehus, frodige hager,
grønn takterrasse, flerspråklig barnehage, kafé og
en sal til større tilstelninger. Prosjektet har ført til
utvikling av et enda mer avansert prosjekt: MISS
Sargfabrikk.

Arkitekt: BKK-3
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Det franske militæret holdt til på et området i
Freiburg frem til den kalde krigen var over. Da de
trakk seg ut var det et hvitt felt på kartet og det
fantes ingen planer for området. På samme tid var
det stor boligmangel i Freiburg hvor spesielt
studenter ble rammet. Det var også studenter som
først så potensialet i det tidligere militære området. 

Allerede før det franske militæret trakk seg ut, fikk
en arkitektstudent tilgang til området og de militære
bygningene. Det ble utarbeidet et konsept for

hvordan disse bygningene kunne gjøres om til
boliger for studenter i Freiburg. Blant annet fordi
prosjektet var svært detaljert ble ti militærbygninger
gitt til Studentenes alternative bosettingsinitiativ,
S.U.S.I. Seks av disse og tre nye bygninger ble
gjort om til bolig for 600 studenter.  S.U.S.I er et
grasrotinitiativ som vektlegger billige og
miljøvennlige boformer.

Militærbygninger Freiburg, Tyskland
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Forum Vauban ble startet av folk som ville være
med å utvikle området. Dette var alt fra arkitekter
og ingeniører til studenter og miljøvernere.
Sammen med kommunen lagde de et prosjekt kalt
“Sustainable Modell District Vauban”, der mange
alternative løsninger ble valgt både innen transport,
arealbruk og energi. I tillegg til miljøvennlige
løsninger er folkelig medvirkning det andre
stikkordet for utviklingen av District Vauban. Reell
innflytelse krever ekstra ressurser. Det holder ikke
å fremme forslag om for eksempel et bilfritt området

for planleggere og politikere. Bare gjennom å kom-
binere dette med juridisk ekspertise og samtidig
inngå kompromisser var det mulig å få gjennom-
slag for ideer. 

Det er også lagt vekt på at området skal være
levende, folk skal både bo og arbeide her. I tillegg
er det felles lunsj hver dag i en av de gamle
militærbygningene som nå fungerer som samfunns-
hus, en bakerovn hvor beboerne kan steke brødet
sitt og ikke minst marked en gang i uken.

District Vauban Freiburg, Tyskland
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kompakt bygningen er, og jo mer den ligner på en
kube, jo mindre vil varmetapet bli. Bygninger som
er langstrakte eller sammensatt av mange vinkler
vil ha et større varmetap.

Bygningsintegrert solvarme
Målet er å utnytte solenergien som treffer

bygningen til oppvarmingsformål og belysning
uten noen form for aktive tekniske anlegg. Blant
annet gjennom optimal orientering av bygningen,
plassering av vinduer og god isolering reduseres
energibehovet. Hensikten er å sikre at mest mulig
solstråling treffer bygningen samtidig som den er
beskyttet mot vær og vind. I tillegg velger en

Huset er regulert til næringsvirksomhet, men
huseier fikk ikke leid ut lokalet til det formålet.
Tidligere har det vært brukt som klasserom og
kontor, og nå leies lokalet ut som atelier. De som

leier lokalet bruker det derimot som bolig. Fravær
av dusj er ikke så ille når man har 200 m2 å boltre
seg på. I stuen har beboerne bygget en bar som er
åpen for dem som stikker innom.

Loftet  Bergen, Norge
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materialer og konstruksjoner som gjør at lys og
varmeinnstråling enten føres rett inn i rom som
trenger lys og varme eller kan fanges opp, lagres og
transporteres etter behov.  Ikke alle rom krever like
mye lys og varme, og ved å ha dette i bakhodet kan
mye energi spares. Rom som trenger mye lys og
varme, for eksempel oppholdsrom, bør plasseres på

solsiden av huset (sør), mens soverom heller kan
legges til skyggesiden (nord). Plassering av vinduer
har størst betydning for oppvarmingsbehovet, men er
også viktig i forhold til belysning. Ved å kombinere
arkitektonisk utforming, utnyttelse av passiv solvarme
og automatisk lyskontroll kan behovet for energi til
belysning reduseres med 75%.

Mange gamle tørkeloft står enten ubrukte eller fylt
med rot. Her bygges et slikt loft om til en bolig.
Hovedideen er å bygge et nytt lite hus inne i det
gamle huset.

Arkitekter: Saunders & Wilhelmsen Arkitektur AS

Tørkeloft  Bergen, Norge
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Infill:Onfill:Refill ble premiert med delt 2. plass i
konkurransen "Minimalboligen - den høj-
teknologiske bybolig". Konkurransen var utlyst av
By- og boligministeriet i Danmark for studenter ved
Arkitektskolen i Århus og Kunstakademiets
Arkitektskole. Forslaget tar utgangspunkt i at: Vi blir
mange, Vi skal bo tettere, Vi skal bo konsentrert, Vi
skal bo høyteknologisk. Svaret er en "frittsvevende"
boligenhet, som kan tilføyes ved infill i byens huller,
plasseres oppå tak som onfill eller erstatte boliger i
eksisterende bebyggelse, refill. I den minimale

boligen finner en nye “campingvognløsninger” og
den er bygget opp av prefabrikerte elementer.

Arkitekter: Studenter ved Arkitektskolen i Århus

Infill:Onfill:Refill Århus, Danmark

<
Isolering
Et godt isolert hus holder på varmen. God isolering handler om
tykkelse på isolasjonsmaterialet og om å tette overganger
mellom gulv og vegger, rundt dører og vinduer og lignende.
Spesielt hus fra før 1960 er dårlig isolert, men også nyere hus
kan være for lite tette. Ved å etterisolere hus kan varmetap
reduseres og energi spares. 
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Om arealutnyttelse
Nye utbygginger skjer ofte i utkanten av byen fordi det
er her det finnes ledige arealer. Dette er med på å
forsterke en bystruktur som allerede er svært spredt og
fører til et økende transportbehov. Press på arealer og
mål om mindre energibruk gjør det nødvendig å tenke
på arealeffektivitet ved planlegging av nye boliger.

Transformasjonområder
Når større arealer blir forlatt på grunn av for
eksempel nedleggelse eller flytting av industri, finnes
det mange muligheter for nytenking. Ved å planlegge
et større område fra begynnelsen av, er det mulig å
få til helt andre løsninger enn i eksisterende
bebyggelse. Det vil være mye større rom for helhetlig

<

TOMME HUS
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Svartlamon Trondheim, Norge

Svartlamon er i ferd med å bli en konkret
bærekraftig og økologisk bydel i Trondheim. Først
ville kommunen bygge motorvei over området og
så ville en bilbutikk rive husene for å bygge ut. I
stedet har nå 150 beboere tatt over. Tidligere besto
Svartlamon av 160 hus for arbeiderfamiliene fra
fabrikkene i nærheten. Rett etter andre verdenskrig
ble bydelen omregulert til industriformål, og
husene ble vedtatt revet.  Mellom 1970 og 1990 ble

120 hus jevnet med jorda. Tidlig på 90-tallet hadde
kommunen kjøpt opp flesteparten av de 30 by-
gårdene, i påvente av riving. Et titall hus sto tomme.

Okkupasjon

De tomme husene ble okkupert av folk som ønsket
å ta i bruk området og ta vare på husene. Mens en
begynte oppussing startet en langvarig kamp for å
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bevare Svartlamon. Samtaler mellom beboere og
politikere førte til slutt til at konflikten ble løst i 1998.
Mest takket være et historisk dristig stykke
kommunal forvaltning: Rådmannen gikk bak
ordførerens og politikernes rygg og forhandlet frem
et kommunalt kjøp av bilbutikken.  Beboerne
forhandlet videre med kommunen og resultatet er
en byøkologisk reguleringsplan vedtatt i 2001. 

"Vi gjør det selv"

Svartlamon er nå et forsøksområde der målet er
bærekraftig byutvikling basert på beboernes
medvirkning. Rimelige utleieboliger og alternativ
bygging av nye boliger er andre målsettinger. En
boligstiftelse, samt en kultur- og næringsstiftelse er
dannet for å formelt håndtere utviklingen. Beboerne
driver mesteparten av forvaltning, drift og
vedlikehold basert på egeninnsats. Tre personer er
ansatt i deltidsstillinger som bygningsansvarlig,
administrativ koordinator og kyndig snekker.

Arbeid i grupper 

Koordineringsgruppen er den viktigste gruppen for
å øke aktiviteten blant beboerne. Egeninnsats kan
være store dugnader, eller enkeltpersoners innsats
alene. Vaffelsteking og reparasjon av kloakkrør,
eller planlegging av budsjett og utdeling av
internavis er noen oppgaver.  Statuttgruppa jobber
med forfatningen på området, mens vaktmester-
gruppa har ordnet et verksted på 80 kvadratmeter.
Verkstedgruppa har ansvar for verktøyet, som har
kostet felleskapet over 70 000 kroner.  Kultur og
næringsgruppen arbeider med hvem som skal ta
over som leietakere i de 3 500 kvadratmeterne etter
bilbutikken. GLEM-gruppen jobber med gjenbruk,
lager, enøk og miljø. Beboermøtet en gang i
måneden er øverste beslutningsorgan, der hver
beboer har en stemme. 
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planlegging enn ved bygging av et enkelt hus i et
allerede utbygd område.

De nye arealene
Innflytting til byene, stor etterspørsel etter sentrale
boliger og ikke minst målet om fortetting for å
redusere transportbehovet gjør at det bør bygges
boliger sentralt.  Problemet er bare at det finnes

svært få ledige arealer i sentrale byområer. For tette
og kompakte byer kan også skape mistrivsel og
følelse av å være innestengt. Grøntområdene kan
virke som fristende arealer å ta i bruk, men disse er
viktige rekreasjonsområder. Dette krever nytenking for
hvor og hvordan en bygge boliger. I sentrum finnes det
flere områder som kan være aktuelle for boligbygging.

Framtidsloftet i bydelen Årsta i Stockholm, Sverige,
var et selvbyggerprosjekt for boligløs ungdom.
Prosjektet ble fullført i 1999 i et gammelt
loftgangshus, og ga 57 ungdomsboliger. 

Tomme hus

Utgangspunktet for prosjektet var foreningen
Bygg Din Framtid som ble stiftet med det formål at
"Unga skal i demokratisk anda ta kontrollen över
sin framtid och bygge sin bostad". Etter at bolig-
markedet i Sverige ble frisluppet på 90-tallet,
spratt leieprisene på bolig i været og markedet la
seg på et nivå det var umulig for unge og andre
med begrenset inntektsgrunnlag å leve med.
Samtidig ble en rekke hus stående tomme. Så
også med loftgangshuset som senere skulle bli
Framtidsloftet. Det var eid av Selma Skanska, og
skulle opprinelig rives da de mente huset var for
forfallent til å kunne settes i stand. Bygg din
Framtid kontaktet likevel kommunen, og fikk etter
hvert Stockholm Stad til å bytte til seg huset mot
at Skanska fikk en tomt utenfor byen. Riksbyggen
gikk inn som kooperativ eier, og boligløse
ungdommer som var villige til å legge litt arbeid i
sin egen boligsituasjon gikk i gang med å
planlegge oppussingen. 

Selvbygging og dugnadsarbeid

All renovasjon av huset ble utført av beboerne selv
i samarbeid med godkjente fagfolk. Selv om de
fleste av ungdommene ikke hadde noen erfaring
fra byggebransjen, var det fullt mulig å renovere
huset. Utgiftene til oppussing ble på denne måten
minimert, samtidig som de nye byggmestrene fikk
verdifull erfaring og ansvar. Framtidsloftet fungerer
i dag som et borettslag, og boutgiftene i huset
ligger godt under de som regjerer på det åpne
markedet. Ungdomsboligene er små (rundt 20
kvm) selvstendige leiligheter. 

Prosjektet har i etterkant inspirert en rekke andre til
å sette i gang liknende ungdomsboligprosjekter
andre steder i Sverige. I Upplands Väsby har 118
ungdomsboliger blitt satt opp, hovedsakelig ved
hjelp av brakker. I Bäversbäcken i Stockholm er en
nedlagt barnehage blitt til syv ungdomsboliger, og
det finnes mange flere slike eksempler. La unge
renovere og bo!

Fremtidsloftet  Stockholm, Sverige
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Dette kan være rivningstomter, parkeringsplasser
eller mindre grå arealer som i utgangspunktet kan
virke for små til å bygge på. Spesielt vil parkerings-
plasser være smart ut i fra en helhetlig areal- og
transportpolitikk.
Ved å bygge boliger her får en i pose og sekk: færre
biler og flere boliger i sentrum!
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Vestre Torggate 12

Eier: Hakon Eiendom AS

Huset har stått tomt i minst syv år. Selskapet eier
store deler av kvartalet rundt, og blir alltid glad for å
få kjøpe mer. De har planer som innebærer store
deler av området, selv om de ikke er så glade i å
snakke om dem. Sikkert er det i hvert fall at

ingenting er blitt gjort der på veldig lenge.
Riksantikvaren står også i veien, da fasaden på
Vestre Torggate 12 er verneverdig. Eieren påstår
de er veldig nær en løsning, og at de vil sette i gang
rett over sommeren. Det samme påstod de også for
to år siden. Hakon Eiendom AS kan med rimelig
sikkerhet plasseres i kategorien "spekulere i å la
hus stå tomme og forfalle".

Tomme hus Bergen, Norge
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Ny bruk av tomme bygninger
Det kan være mange grunner til at en bygning (eller
deler av den) står tom:
> et arveoppgjør kan dra ut i tid
> huseieren har verken ressurser til å selge eller leie
> det kan være en konflikt mellom kommune og
huseier om riving eller utbygging 

> huseier spekulerer i å la hus stå tomme og forfalle,
for så å kunne rive. 
> huseier kan være skeptisk til å regulere huset fra
næringsvirksomhet til bolig
> huseier venter på en leier som vil betale en god pris 

Jonsvollskvartalet 

(Jonsvollsgate 2, 4, 6, 8, 10 og 12)

Eier: Engen Invest AS

Store deler av kvartalet står tomt og har gjort det i
mange år, ingen vet akkurat hvor lenge. En liten del
leies ut midlertidig til bolig, på korte kontrakter
siden nye planer for huset hele tiden "skal settes i

gang". Området er godkjent for riving gjennom
reguleringsplanen for området, men noen søknad
er ikke sendt. Eier hadde ambisiøse planer for å få
Bergens nye kino inn i huset, og ble kanskje litt
snurt når dette ikke ble noe av. Firmaet ønsker å ha
både næringsvirksomhet og bolig i kvartalet. Hvor
lang tid det vil ta før konkrete planer foreligger, er
imidlertid umulig å si.
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Fosswinckelsgate 19

Eier: Tor Kvinge og Ellinor Solvang

Denne bygården midt på Nygårdshøyden har
utrolig nok fått stå tom i nærmere 40 år. Nye eiere

har nå overtatt, og har levert inn søknad om riving
av huset. Mye tyder på at dette er et hus som er blitt
"glemt". Selv om det er bra at det nå blir tatt fatt i
huset, er det trist at det har fått forfalle så lenge at
det nå må rives. Uansett vil det ta mellom et og to
år før noen får bo der.

<
Uansett grunn er dette ressurser som går til
spille. Når boligmangelen er så stor er det
provoserende at hus står tomme og forfaller. Et
hus som folk bor i blir tatt vare på. Flere år med
forfall kan fort føre til at huset blir i så dårlig stand
at det må rives. Energibruken ved riving av gamle
hus og nybygging er som oftest mye større enn

ved renovering av huset. Derfor bør en i større
grad ta vare på gamle hus. 
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Om arealutnyttelse
Nye utbygginger skjer ofte i utkanten av byen fordi det
er her det finnes ledige arealer. Dette er med på å
forsterke en bystruktur som allerede er svært spredt og
fører til et økende transportbehov. Press på arealer og
mål om mindre energibruk gjør det nødvendig å tenke
på arealeffektivitet ved planlegging av nye boliger.

Transformasjonområder
Når større arealer blir forlatt på grunn av for eksempel
nedleggelse eller flytting av industri, finnes det mange
muligheter for nytenking. Ved å planlegge et større
område fra begynnelsen av, er det mulig å få til helt
andre løsninger enn i eksisterende bebyggelse. Det vil
være mye større rom for helhetlig planlegging enn ved

<

MOBILE BOLIGER
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bygging av et enkelt hus i et allerede utbygd
område.

De nye arealene
Innflytting til byene, stor etterspørsel etter sentrale
boliger og ikke minst målet om fortetting for å
reduserer transportbehovet gjør at det bør bygges

boliger sentralt.  Problemet er bare at det finnes
svært få ledige arealer i sentrale byområer. For
tette og kompakte byer kan også skape mistrivsel
og følelse av å være innestengt. Grøntområdene
kan virke som fristende arealer å ta i bruk, men
disse er viktige rekreasjonsområder. Dette krever
nytenking for hvor og hvordan en bygge boliger.

Campinvogn Bergen, Norge
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Åsgeir var lei av å betale skyhøy husleie til en grisk
huseier. Han kjøpte seg en campingvogn og
plasserte den på en plass like ved sentrum. Utenom
de 5000 kronene han betalte for campingvognen, er
den eneste boutgiften hans nå strøm. Det tok ikke
mange månedene før dette var spart inn. 

Den økonomiske friheten er nå mye større for en
student som tidligere brukte store deler av
studielånet på å bo. Om ikke lenge skal plassen
brukes av noen andre, da må han ta camping-
vognen med seg til en ny plass. 
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I sentrum finnes det flere områder som kan
være aktuelle for boligbygging. Dette kan være
rivningstomter, parkeringsplasser eller mindre grå
arealer som i utgangspunktet kan virke for små til
å bygge på. Spesielt vil parkeringsplasser være
smart ut i fra en helhetlig areal- og transport-

politikk. Ved å bygge boliger her får en pose og
sekk: færre biler og flere boliger i sentrum!

Midlertidig bruk av arealer
Det finnes mange arealer rundt om i byen som
står ubrukt. Det kan være planer for arealet, men

Øystein, Snorre og Håvard leier fergen Grytøy,
fortøyd ved Oslo havn. Den gamle fergen skulle
egentlig selges for 700 000 kroner, men guttene
fikk leie den til eieren fant en kjøper. De ville heller
ha en boform som kunne inspirere, og samtidig
være rimelig og praktisk, fremfor høy standard.
Styrrommet er gjort om til hybel, de har en bysse

på 3m2, et litt større passasjerrom fungerer som
stue og frokostrom, et kjellerrom skal bli lounge og
så har de en liten hybel i baugen. Og best av alt: et
fantastisk soldekk om sommeren! Og for alt dette
betaler de 1000 kroner hver i måneden. Fergen har
også vist seg ypperlig til både å arrangere filmklubb
og store fester. 

Ferge Oslo, Norge
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Utgangspunktet for FRED var arkitektens ønske
om å selge billige "good-looking" prefabrikerte hus.
FRED er en mobil bolig som finnes i forskjellige
størrelser. Det resulterer i varierende lengder, form,
gulvplan og detaljer. FRED kan utvides og trekkes
sammen på stedet: den ytre formen skapes av de
5x5 meters modulene som kan plasseres ved siden

av hverandre, eller stables oppå hverandre. Det
finnes ti forskjellige fasader og du bestemmer selv
utformingen og størrelsen på rommene inne. FRED
har også en kusine, SUSI, hun er litt større.

Arkitekter: Johannes Kaufmann og Oscar Leo
Kaufmann

FRED Wien, Østerrike
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det er ofte en lang vei gjennom byråkratiet til
faktisk gjennomføring. Dette kan fort dreie seg om
flere år. I mellomtiden står området ubrukt, eller
benyttes til parkering. Mobile boliger kan ta i bruk
disse områdene i mellomtiden, og ved byggestart
flyttes boligen enkelt og greit til et nytt område.

Om alternative boliger
Boliger i Norge er kjedelig tradisjonelle. Block
Watne hus settes opp uten tanke på lokale forhold
og et helhetlig perspektiv. Til tross for de negative
aspektene bor 2/3 av befolkningen fortsatt i
enebolig. Å prøve noe nytt, om det så bare er å
utnytte solenergien (til tross for at dette egentlig er

Ole har bygget sin egen båt. Det tok seks år og
uendelig mange arbeidstimer før "Ida" ble ferdig.
Nå har han bodd i båten i 1½ år, og har ingen planer
om  bli landkrabbe igjen. Om bord har han alt han
trenger: soverom, dusj, bysse, oppholdsrom og

gjesterom. Boutgiftene på 120 kroner i måneden er
heller ikke så ille. Vil han flytte til et annet sted, tar
han bare båten med seg. Drømmen er å ta med
seg boligen på jordomseiling.

Ole Båtbygger Bergen, Norge
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en del av en gammel byggetradisjon) gir deg stempelet sær
og økologisk. Men en bolig kan være det meste. Det som
for noen er den perfekte bolig, kan for andre virke kjedelig
eller utenkelig. Noen vil bo sentralt, noen vil ha egen hage.
Andre foretrekker inspirerende og sjarmerende boliger
fremfor standardisert luksus. Alle trenger ikke bo i brakker,
men alle trenger heller ikke å bo i enebolig.

Mellom ombygde militærbygninger i District Vauban
er det en liten husvognbosetting. Her bor folk som
enten av økonomiske eller økologiske årsker

ønsker å bo helt alternativt. Det finnes flere slike
husvognbosettinger i Freiburg, mer eller mindre
lovlige.

Husvogner Freiburg, Tyskland

>
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Om hvorfor transport, bolig og 
energi henger sammen

Hvor boliger bygges, arbeidsplasser lokaliseres og
hvordan transportsektoren utvikler seg, har
tilsammen mye å si for hvordan transportmønsteret
og arealforbruket blir. Helhetlig areal- og transport-

planlegging er nødvendig for å redusere transport-
behovet, og samtidig redusere miljøproblemene
dette fører med seg. I Bergen er det bilen som har
styrt all byplanlegging de siste femti årene. Dette
har gitt oss en by hvor spredt bebyggelse og lange
avstander legger forholdene dårlig til rette for
miljøvennlig transport som buss, bybane og sykkel. 

<

SMÅ OG FLEKSIBLE
BOLIGER

NABOSKAP
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Byboligen kjennetegnes ved å være arealmessig
konsentrert, men samtidig like stor som byen. Man
møtes ute, spiser i parken og leker med barna på
lekeplassen. Bolig:Urban har sammen med Infill AS
og Element Arkitekter AS belyst noen muligheter for
utvikling av en boligtype som kan imøtekomme
kravene til en dynamisk bybolig og som kan romme
vår tids varierende livssituasjoner. 

De fire hastigheter > > > >
De fire hastigheter er et svar på  undersøkelsen av
en fleksibel boligtype. Hver hastighet består av
kvaliteter som beskriver ulike dynamiske boformer. 

Første hastighet > Minutt
Åpen lukket celler/soner
Om en bor alene, bruker hjemmet som kontor, får
barna på besøk i helgene eller ofte har mange
middagsgjester kreves fleksible løsninger hvis en
har liten plass. Den nye byboligen bør kunne isce-
nesettes for varierende behov og hendelser.

Andre hastighet > > Dag
Felles arealer
En liten bybolig er ditt private sted. I løpet av dagen
kan den både være stor nok og litt for liten. Små
sammensatte byboliger hvor en kan utvide sin egen
leilighet og ta i bruk felles lokaler, skaper større
variasjonsmuligheter. 

Tredje hastighet > > > Måned
Integrering og utskilling av areal
Endringer i livssituasjon, arbeidssituasjon eller
økonomiske forhold gir utslag i hvordan en bor.
Boligen bør derfor kunne utvikles i takt med
endrede behov.  

Fjerde hastighet > > > > År
Flytte til annen bolig
Ved å ha stor grad av variasjon i type og størrelse
på leiligheter innen et anlegg, gis det mulighet for
beboerne til å skifte leilighet innenfor anlegget
etter behov. Et anlegg kan organiseres på flere
måter, både som en enkelt bygning, eller som et
nettverk av bygninger med kompletterende lei-
lighetstyper.

Byboligen Oslo, Norge
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En tredelt strategi er nødvendig for å lykkes: 
> arealplanlegging med vekt på å bygge sentralt,
tett og nært kollektivknutepunkt
> reelle alternativ til privatbilen gjennom satsing på
miljøvennlig transport
> restriksjoner på privatbilismen gjennom færre
parkeringsplasser

Fortetting
Dersom boligen ligger langt fra et busstopp eller på
et sted hvor busstilbudet er dårlig, er sjansen veldig
stor for at bilen blir brukt mye. Undersøkelser viser
at behovet for å bruke bil er større dersom boligen
ligger langt fra butikk, postkontor og skole enn om
disse funksjonene finnes i nærheten. I tillegg øker

Et teater fra 50-tallet blir konvertert til leiligheter ved
at det store rommet deles opp i tynne og høye
skiver. Dimensjonen på leilighetene er
ukonvensjonelle. Leiligheten er kun 2,2 m bred
(rommet mellom de eksisterende vinduene), 10 m
lang og 6 m høy. De er tenkt for bymennesker som

mest sover i leiligheten og bruker byen som stue og
kjøkken.

Arkitektur:
Saunders & Wilhelmsen Arkitektur AS

Blå kors Bergen, Norge
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transportbehovet jo lengre boligen ligger fra
sentrum. Eneboligstrøk med egen hage og
parkeringsplass foran huset fører til en spredt
bebyggelse som øker behovet for transport.
Lavblokker og rekkehus konsentrerer folk slik at
avstanden til nærmiljøfunksjoner blir mindre og

mulighetene for et bedre kollektivtilbud større. I
tillegg er det ofte ikke mulig å parkere rett foran
boligen. Kanskje er det kortere å gå til busstoppet
enn til bilen?

Sydnes og Nøstet Velforening (SNV) er en
interesseorganisasjon for beboerne i to av
Bergens eldste og mest særpregete bydeler. De
arrangerer dugnader og lokalfester for voksne og
barn. I tillegg arbeides det aktivt politisk for "å
verne og beskytte bydelen mot trafikk-plager,
rivningskåte byråkrater og universitetstopper,
eiendomshaier og enkelte likegyldige politikere",

forteller velforeningen på hjemmesiden sin.
Plassen midt i området er satt i stand av beboerne
selv, og barna har selv kjøpt inn lekeapparatene for
penger tjent på basar. 
Solfesten er et årlig arrangement en dag i juni. Da
samles naboer på plassen og prater, leker og
griller. De voksne blir sittende oppe til solen står
opp igjen.

Solfesten Bergen, Norge
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Dersom folk går sammen om å dele en bil, trenger
de ikke å ha hver sin. Resultatet er at en bil i
BilRingen gjennomsnittlig erstatter fem biler.
Personene som er med i BilRingen sparer penger
gjennom å bare betale for konkret bilbruk. I tillegg
blir behovet for langtidsparkeringsplasser redusert.
Ved å ha fri tilgang til bil sier det seg selv at bilen vil
bli mer brukt enn om den må planlegges og
bestilles. Ved å ikke ha fri tilgang på bil, samles
ærender opp og bilbruken bli mer effektiv. Likevel
er det enkelt å få tak i bil til ærend og reiser som
ikke kan gjøres ved buss eller sykkel. Bilen bestilles
over internett eller telefon. Så er det bare å hente

nøkler og dra ut på tur. Bilen parkeres der den ble
hentet, og en kjørerapport må fylles ut.
Betalingen gjøres gjennom en samlefaktura en
gang i måneden. 

Det er fem år siden BilRingen startet opp, og nå
organiserer de bilbruken til over 100 husstander og
bedrifter i Bergen. Bilene er plassert på flere steder,
blant annet Landås, Solheimsviken, Engen,
Nordnes, Nygårdshøyden, sentrum og i øvre og
nedre Sandviken. En avtale mellom bildeleringer i
Oslo og Trondheim, gjør det mulig å låne biler der
også.

BilRingen Bergen, Norge
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Kollektivtransport og sykkel
De viktigste tiltakene for at flere skal bruke buss
fremfor bil er å minske reisetid og kostnader for
kollektivtransport. Bygging av nye veier vil først og
fremst komme bilen til gode, ikke bussen. Det er derfor
andre tiltak som må til dersom det skal satses fullt på
kollektivtransporten, for eksempel egne kollektivfelt,

flere avganger og ikke minst billigere bussbilletter. Å
sykle blir sett på som en fritidsaktivitet. Gang og
sykkelveier der du må sykle i sikksakk mellom gående
for å komme deg frem viser tydelig denne
prioriteringen. Det er på tide at sykkel blir tatt seriøst
som fremkomstmiddel: når du sykler til jobb eller skole
er det faktisk for å komme deg fortest mulig frem.

Solsikkehaven i Kolding, Danmark er et bolig-
område med 33 boenheter. Ved å ha et felles
vaskeri i boligområdet spares mye verdifull plass i

boligen. En vaskemaskin opptar ca. 1 m2 i hver
bolig. Ved å ha et felles vaskeri for 33 boliger er det
enkelt å se at mye plass spares. 

Solsikkehaven Kolding, Danmark



Søndagsturen tar du heller en annen gang. Flere
sykkelveier er derfor helt nødvendig!

Parkering
Tilgang til parkering er bindeleddet mellom areal-plan-
legging og transport med bil. Antall parkingsplasser er
derfor viktig for valg av transportmiddel. Likevel er det
i Norge fortsatt minimumskrav til antall parkerings-

plasser ved nybygging, og ikke som forskning tilsier
og som det  blant annet er i Nederland: maksimalt
antall parkeringsplasser. Det er nødvendig legge
restriksjoner på privatbilen for å få flere til å bruke
miljøvennlig transport. Dette kan for eksempel gjøres
gjennom færre parkeringsplasser. Spesielt
langtidsparkeringsplasser i sentrum bør reduseres.

I dette boligkvartalet i København deler beboerne
flere funksjoner. Noen av leilighetene er veldig
små, og har ikke eget bad. I stedet deler de bad og
dusj i bakgården. Det finnes også både gjesterom

og selskapslokale som beboerne kan bruke etter
behov. Det er gode kildesorteringsmuligheter hvor
er til og med sorterer korkpropper!

<
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Boligkvartalet   København, Danmark
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Vi bygger stort sett sørgelig tradisjonelle boliger. Få
tør å prøve noe nytt, og boligene er derfor de samme
som for 50 år siden. Men det er folk som bor på de
mest utenkelige steder og i de merkeligste bygninger.
Det er ikke sikkert du kunne tenke deg å bo på denne
måten, men prosjektene kan være til inspirasjon og
sette tankene i sving. <

EKSTREME BOLIGER
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Rucksack House henger på sitt "vertshus" som en
ryggsekk. Med sterke nylonstropper som brukes
av bygningsarbeidere til tunge løft henger den
fra skorsteinen trygt utenpå sin vert. Som en
ryggsekk kan den flyttes med eieren til en ny
leilighet. Minihuset henger foran ett vindu i en liten

ettroms leilighet, og utvider enkelt  boarealet. Det er
ca 8 m2 stort, og innvendig kan seksjoner av veggen
foldes ned til skrivebord, oppbevaringsplass eller en
avslappingsplattform. Rucksack House er ikke
bygget enda.

Arkitekt: Stefan Eberstadt

Rucksack House Munchen, Tyskland
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Dette er et undervannshotell med utsikt både over
og under vann. Hotellet er et 10 m2 stort rom med
to enkeltsenger. Solceller produserer strøm, og
hotellet har både toalett og kjøkken. Gjennom fire
store vinduer ser gjestene rett ut i undervanns-

verden. Det holdes fast med to ankere på 25 tonn.
Vannhotellet er varmeisolert og er tenkt å skulle
fungere også om vinteren.

Arkitekt: Mikael Genberg

Utter-Inn Vesteräs, Sverige
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Snail Shell System er en boenhet for en person
som enkelt kan flyttes rundt både på land og vann.
På land kan den flyttes av en person som dytter
den som et hjul, enten ved å gå ved siden av den,
inni den eller oppå den. På vann kan den roes i
eller slepes etter en båt. Den kan også graves ned
i jorden slik at bare inngangen blir synlig. Om ikke
det var nok kan den også henges på eksisterende
infrastruktur som telefonstolper. 

Det er også mulig å koble på solceller eller
vindmøller slik at den er selvforsynt med energi.
Inne i Snail Shell System finner du en "seng" og en
boks som inneholder matlagingsutstyr, foldbare
kanner for oppbevaring av vaske- og drikkevann og
plastposer. En plastpose kan festes nedi boksen og
boksen blir et toalett.

Arkitekt: N55

Snail Shell System København, Danmark
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N 55 Spaceframe er en mobil og billig bolig laget av
en lettvektskonstruksjon slik at den enkelt kan
forandres. Dette er en bolig for 3-4 personer og den
krever nesten ingen oppvarming eller vedlikehold.
Innvendig er gulvarealet på ca 20 m2, men det er
ingen problemer å utvide boarealet med ekstra rom
eller etasjer.

Boligen er konstruert av små lettvektskomponenter
som det ikke trengs mye kunnskap eller redskaper
for å lage eller håndtere. Konstruksjonen kan flyttes
som en enhet eller enkelt tas fra hverandre til
enkeltkomponenter. Ved lagring tar komponentene
opp svært liten plass. 

Arkitekt: N55

N55 Spaceframe  København, Danmark
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Hotel Hackspett Vesteräs, Sverige
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Hotellet har en fantastisk beliggenhet 13 meter
over bakken i en park i Vesterås. Hotellet er bare
12,2 m2, og i tillegg det eneste tre-hotellet i Sverige.
Det er tre måter å komme seg opp på: Med
klatretau, taustige eller sittende på en träbräda.

For å komme seg opp må en først lære å håndtere
et klatrerep. Ved midagstider er det bare å trekke
opp en kurv fylt med mat. 

Arkitekt: Mikael Genberg
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Nhew Pad er et mobilt hjem med alt du trenger. Det
kan utvikles individuelt og er laget av lettvekts-
materialer for enkelt å kunne transporteres, settes
sammen og tas fra hverandre. En rekke forskjellige
materialer kan brukes; for forskjellig utseende,
klima og funksjoner, og for å tilfredstille personlige
behov. Beboeren må gi beskjed gjennom en online
design side på internett om ulike behov og ønsker.
Hjemmet kan så leveres til ønsket lokalisering.

Eieren kan reise rundt med en sammenlagt
boenhet som er 83 cm x 143 cm x 203 cm stor. I
løpet av en dag slås den opp til en ettroms bolig
som er 3 meter lang, 1,8 meter bred og 2 meter
høy. Den kan inneholde alt fra kjøkken og soverom
til oppholdsrom og lagringsplass.

Arkitekter:
Openoffice og Copenhagenoffice

Nhew Pad København, Danmark



<
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Takk til:

Bergen Kommune
Bergen Kommunes parkeringsselskap
Bruvik Byggsenter
Byggmakker Paal Kahrs
Fretex
Geitanger Bygg as
Grandpeople
Husbanken
Kulturstyret
Kunsthøyskolen
Livos kopi
Saunders og Wilhelmsen arkitektur as
Malthus
Miljøheimevernet
Norsk Gjenvinning
Pega møbler
Rymdemannen
Solarnor
Trafo
Ung i Europa
Wallendahl

Bergen Boligaksjon
Alle som har hjulpet til med utstillingen
Alle som har hjulpet til med denne katalogen

Boligmagasinet Okkupanten kan abonneres på
ved å kontakte okkupanten@boligaksjonen.no


