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FORORD

Høsten 2019 var ‘boligkonseptutvikling’ tema i emnet LAA 350 Arkitektur og byform i byutvikling. Emnet er 20 sp 
og tilbys studenter fra tre masterprogram; landskapsarkitektur, eiendomsutvikling og by- og regionplanlegging. 
Høsten 2019 deltok 56 studenter fordelt på 11 grupper. Kursrapporten presenterer en kortversjon av gruppebesva-
relsene. På to sider har hver gruppe komprimert innholdet i en mulighetsstudie på 50 -60 sider. 

LAA 350 er et emne som utforsker muligheter fra tomtenivå. Studentene skal lære hvordan en mindre del av en by 
eller et tettsted kan utvikles og utbygges og samtidig oppnå en merverdi til byen eller stedet som helhet. Emnet er 
svært arbeidsintensivt og faglig utfordrende. Studentene arbeider med virkelighetsnære case og problemstillnger i 
en tverrfaglig setting som er mye lik den som de vil møte ute i praksis. Undervisningen er organisert rundt pros-
jektet som de skal arbeide med. Prosjektet har en definert ramme, men ingen entydige svar eller løsninger som 
studentens resultater kan vurderes opp mot. Læringsutbyttet i emnet blir stort når studentene sammen klarer å 
identifisere problemer, definere rammene som problemet skal undersøkes innenfor og samarbeide på tvers for å 
utforske mulige løsninger. 

LAA 350 er et studiokurs. Det skiller seg fra andre universitetskurs, ikke bare ved sin problembaserte tilnærming 
som helst tar utgangspunkt i den virkelige verden og gjerne med virkelige klienter. Det er studentenes forståelse av 
denne konteksten som hjelper dem å finne sin retning innenfor problemets omfang. Det som ellers kjennetegner 
et studiokurs  er den gjentakende samtalen omkring prosjektet internt i gruppa og som ‘desk crit’ - kritikk direkte 
på arbeidsbordet.  Denne tilbakemeldingen på studentenes læringsprosess er helt sentral i studiokurs. Det er en 
åpen samtale om arbeidet og veiledning fra involverte lærerkrefter eller andre aktører, underveis i prosessen. Dette 
skjer også som en presentasjon av prosjektet i en plenumsgjennomgang underveis og ved semesterslutt. Sluttgjen-
nomgangen er en formell presentasjon og diskusjon av studentarbeidet og der alle de involverte deltar i en felles 
oppsummering og kritikk.  En slik måte å jobbe på er ofte intens, der problemer blir tatt opp og stadig revurdert, 
løsninger testet og testet igjen i en iterativ prosess som fører til et sluttprodukt.  Arbeidsprosess er kjent for stu-
denter i landskapsarkitektur og byplanlegging, men i svært liten grad for studenter i eiendomsutvikling. Deres 
fagbakgrunn er gjerne en B- i økonomi, markedsføring eller eiendomsmegling. Vi har erfart hvordan en tilvenning 
til en helt annen arbeidsmåte har vært krevende, men også hvor imponerende raskt mange har forstått prinsippene 
i denne måten å jobbe på.  Hvordan studentene til sammen håndterer dette er alltid utfordrende og spennende for 
oss som lærere. 
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Semesteret har vært preget av stor arbeidsinnsats. H-2019 har repetert noen mønstre vi har sett tidligere. Vi har sett 
hvordan enkelte grupper fra dag en har funnet sin rytme og arbeidet jevnt og trutt. Vi har gledet oss over grupper 
som har vært forvirret og frustrert, men plutselig “sett lyset”.  Og vi har sett hvordan noen grupper har slitt med en 
tilsynelatende håpløs tomt, men som endelig rett før innlevering, så en ny mulighet, men som de ikke rakk å teste 
helt ut før innlevering. Men mest av alt har vi sett en kommende generasjon profesjonelle aktører som ønsker å se 
på tvers av fagene for å se muligheter og finne løsninger.

Vi håper kursrapporten klarer å formidle noe av intensiteten og interessen som studentene har vist gjennom se-
mesteret. Vi ønsker å takke studentene for innsatsen og for å ha blitt kjent med dere.  Vi ønsker også å takke alle 
gjesteforelesere og kontaktpersoner som har bidratt inn i kurset. Fra studentenes tilbakemeldinger i emneevalu-
eringen vet vi at de verdsetter besøkene “utenfra”.  En spesiel takk til Charlotte Helleland som ekstern sensor, for 

grundige vurderinger og gode tilbakemeldinger  til studentene i deres muntlige presentasjon i slutten av semsteret.   

Vi som har arbeidet med emnet i høst har  hatt stor glede av å følge opp og veilede i denne prosessen. 

Elin Børrud     Katrine Omina Strøm                                                          Anja Standal 
     

Februar 2020
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LAA 350 - H 2019 
ARKITEKTUR OG BYFORM I BYUTVIKLING

bOLigkONsepTer

LAA 350 er et tverrfaglig emne hvor studenter fra 
M-LA, M-BY-reg og M- EIEUTV jobber sammen.  
Vi studerer romlig kvalitet ved å teste ut tetthet på 
tomtenivå. I høst skal vi utforske nye boligkonsepter; 
hva er det marked for? hva er det byen trenger? hvilke
kvaliteter kan oppstå mellom bygningene?       

Er det mulig å ha en 
hest i bakgården? 

Er balkongen 
en hage
eller en stue?  

Hvor mange 
lekeapparater 
trenger en lekeplass? 
 

Hva koster  kvalitet? 
Når lønner det seg å 
skape merverdier 
mellom bygningene?  

spørsmål?  kontakt: elin.borrud@nmbu.no

tegning: Rodeo arkitekter/Møller Eiendom

KURS
PROGRAMMET
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Prosjekt: Boligkonsepter
LAA 350 - Arkitektur og byform i byutvikling

Kursansvarlig: Elin Børrud
Medvirkende lærere: Anja Standal, Katrine Omina Strøm

LAA350 HØST 2019

UNDERVISNINGEN

H-2019 vil vi arbeide med boligkonsepter i LAA 350. Vi skal utforske og 
teste ut ideer omkring ulike måter å bo på, og vi skal programmere og 
utvikle strategier for kommersiell boligutvikling. 
I dette emnet jobber vi med meso og mikro nivået i byutvikling, 
samtidig som de problemstillinger som tas opp forventes å kunne 
diskuteres i et overordnet og langsiktig makro-perspektiv på areal- og 
samfunnsutvikling.
Vi skal studere romlig kvalitet ved å teste ut ulik tetthet på 
tomtenivå og i relasjon til omgivelsene og med ulike typologier. 

Når vi skal utforske nye boligkonsepter, må vi ikke bare spørre hva er 
det marked for, men også hva det burde være marked for? Hva er det 
folk trenger? Hva er det byen eller nasjonen trenger? Vi skal spørre om 
hvilke kvaliteter som kan oppstå mellom bygningene? Og hvordan ikke-
økonomiske verdier kan bidra til verdiutvikling?

Undervisningen i emnet gis som en blanding av forelesninger, 
veiledning, øvelser, work-shops og befaringer. Det vil både være 
gruppearbeid og individuelle oppgaveinnleveringer i tilknytning til disse. 
Hovedvekten i kurset er prosjektoppgaven (gruppearbeid) som spenner 
over hele semesteret. 
• Hver gruppe skal utforske muligheter for høyere utnyttelse på en 
gitt, avgrenset eiendom. 
• Gruppene skal selv programmere oppgaven sin for å svare på 
innenfor en felles ramme: 

Det skal gjøres mulighetsstudier som: 
1) vurderer verdiutviklingen på selve enheten (eiendommen)
2) diskuterer muligheten på enheten i en kontekstuell sammenheng og 
som transformasjonsobjekt (endring før –nå –etter)
3) undersøker hvilket bidrag mulige utviklingsscenarioer kan skape av 
sosio- kulturelle og økonomiske verdier utover eiendommen 
4) vurderer hvilket bidrag utbyggingen vil gi til den regionale utviklingen 
5) som bærekraftig resultat. 
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LÆRINGSMÅL

LÆRINGSUTBYTTE

Kurset gir teoretisk kunnskap om og kompetanse til å drøfte: 
• Utvikling og endring av arkitektur og byform. 
• Omgivelsenes virkning på menneskers bruk og opplevelse 
• Bygningsvern, energibruk og nye utbyggingsmuligheter.
Emnet vektlegger en stor grad av selvstendighet. Studentene skal 
gjennom programmeringsfasen selv kunne forstå og avveie casets 
problemstillinger og velge metoder for å undersøke disse. Verktøy 
og presentasjonsformer vil kunne spenne fra et rent tekstlig materiale til 

I LAA 350 får studentene kunnskap og ferdigheter om utvikling 
og endring av enkelteiendommer innenfor den allerede bygde 
byen. Studentene skal kunne beskrive og analysere fysisk form, 
ha innsikt i byens endringsprosesser og kunne undersøke en 
eiendoms utviklingspotensial innenfor ulike områdekontekster. 
Studentene skal arbeide med konkrete eiendommer, men hypotetiske 
utviklingsscenarioer. Gjennom mulighetsstudier skal studentene få 
kunnskap om og kompetanse til å vurdere hvordan konsekvenser og 
effekter av en eiendomsutvikling kan håndteres og inngå i overordnede 
målsettinger om å oppnå både høyere tetthet og økt bykvalitet.

Det skal utvikles et boligkonsept som er tilpasset et gitt tomteareal. 
Boligkonseptet skal utforskes i tre ulike tettheter og evt. typologier. 
Materialet skal illustreres og beskrives. Basert på analyser og data 
skal det gis en anbefaling om hvordan tomten bør utvikles.

OPPDRAGET
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ARBEIDSPROSESS

KURSRAPPORT

Arbeidsprosessen vil gjennomføres i 4 faser som følger oppbyggingen 
av emnets innhold. Undervisningen skjer på Akropolis A209/208 – 
torsdag og fredag kl. 9.15 – 16.

Oppstart -Torsdag 5. september kl. 9.15 Akropolis (obligatorisk oppmøte)

Introduksjon uke 36-37 (herunder deltakelse i Oslo Urban Arena)
Introduksjonsdagene skal vi bruke til å bli kjent med hverandre, temaet 
og området som vi skal jobbe med. I løpet av disse dagene skal vi 
danne gruppene som skal arbeide sammen med prosjektoppdraget. 
Gruppeetableringen skjer som en styrt prosess, men hvor studentene er 
sterkt delaktig i den endelige inndelingen.

Tomtevalg og programmering av oppgaven uke 38
12 tomter skal vurderes. På grunnlag av vurderingen skal gruppene 
gjøre sine prioriteringer og delta i en anbudskonkurranse om hvilken 
tomt som skal utforskes. 

Faglig input, uke 39 - 43
I løpet av denne fasen vil det bli gitt ulike forelesninger. Det er også 
viktig å bruke disse ukene til selvstudium, lese teori og metodelære. 

Mulighetsstudier, prosjektarbeid uke 44 -47
Disse ukene er utelukkende til prosjektarbeid og veiledning, inklusiv 
midtveispresentasjon i plenum. Gruppene må arbeide på salen på 
NMBU og være tilstede da det blir gitt veiledning torsdager og fredager.  
Utdypende forelesninger kan gis i denne fasen etter *bestilling*. 

Presentasjon, korrigering –  og oppsummering uke 48-49
Gjennomgang og dialog med sensor skjer i forkant av endelig 
innlevering. Siste  semesterdag vil være et åpent tema seminar med 
inviterte gjester. Seminaret vil holdes utenfor NMBU.   

Lage felles kursrapport: 
Alle gruppene lager en kortversjon av prosjektet sitt som vil inngå i en 
trykket kursrapport.

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

FASE V
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RAPPORTERING
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om og erfaringer med å beskrive og analysere fysisk 
form, andre har aldri gjort det før. Noen har heller al-
dri lest, diskutert eller vurdert de fysiske omgivelsene 
annet enn ut fra sine egne subjektive preferanser.  Gjen-
nom forelesninger og litteratur opparbeides noe inn-
sikt, men først og fremst har studentene fått øvelse i å 
beskrive og analysere fysisk form, ved å samarbeide i 
tverrfaglige team og gjennom den konkrete prosjektop-
pgaven som tvinger dem til å se den fysiske byen både 
fra sin egen opplevelse ved å oppsøke det området som 
skal analyseres og fra et kognitivt perspektiv hvor byens 
ulike fysiske elementer leses fra det avtrykket de setter 
på bakken. Ved å kombinere kartstudier og visuelle/
perseptuelle erfaringer har studentene fått et godt grun-
nlag for å utforske og teste ut et områdes endringspo-
tensiale. 

Innsikt i byens endringsprosesser
Arkitektur og byform er ikke statisk. En by er i kontinu-
erlig endring, noen sider ved byen skifter karakter raskt 
og uforutsigbart, andre deler er strukturer som vedvar-
er over hundrevis av år. Det er denne dynamikken som 
studentene skal få innsikt i ved å prøve å forstå hvilke 
krefter og motkrefter som påvirker de fysiske omgiv-
elsene. Vi studerer derfor ikke arkitektur og byform 
som kun fysiske objekter, men også hvordan byens 

Læringsmålene på dette emnet er å utvikle kunnskap og 
ferdigheter om utvikling og endring av enkelteiendom-
mer innenfor den allerede bygde byen. 

Studentene skal kunne beskrive og analysere fysisk 
form, ha innsikt i byens endringsprosesser og kunne 
undersøke en eiendoms utviklingspotensial innenfor 
ulike områdekontekster. 

Studentene skal arbeide med konkrete eiendom-
mer, men hypotetiske utviklingsscenarioer. Gjennom 
mulighetsstudier skal studentene få kunnskap om og 
kompetanse til å vurdere hvordan konsekvenser og ef-
fekter av en eiendomsutvikling kan håndteres og inngå 
i overordnede målsettinger om å oppnå både høyere 
tetthet og økt bykvalitet.

Beskrive og analysere fysisk form
Arkitektur og byform er i dette emnet forstått som fy-
sisk form.  Byens fysiske form er terrenget og naturele-
mentene, nettverket av ulike ferdselsårer, bygninger i 
seg selv og hvordan de sammen danner strukturer og 
ulike romlige konfigurasjoner. 

Studentene i dette emnet kommer fra tre ulike stud-
ieretninger. Noen av dem har med seg både kunnskap 

MÅL OG LÆRINGSUTBYTTE
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sosiale, kulturelle og økonomiske krefter gjør seg gjel-
dende. Bygningenes funksjon og hvem som bruker og 
eier dem, vil gi verdifull innsikt i hvilken grad et om-
råde vil komme til å endre seg. Slik kunnskap er helt 
sentralt for å vurdere hvilke tomter som er egnet til å 
løse hvilke behov og for å vurdere risikoen ved å sette i 
gang en utbygging.  
    
Undersøke en eiendoms utviklingspotensial innen-
for ulike områdekontekster
Byens form og byutvikling kan studeres i ulike 
målestokker fra byregionen til nabolaget i en bydel. I 
dette emnet er undersøkelsesenheten tomta/eiendom-
men og byggeprosjektet. Det betyr ikke at vi avgrenser 
forståelseshorisonten til dette nivået. Det betyr at byut-
vikling utforskes nedenfra, fra det terrenget som byut-
viklingen skjer, og innenfra, fra det stedet mennesket 
oppholder seg.  Denne måten å jobbe på, kan kritiseres 
som å redusere evnen til å forstå og befatte seg med hel-
heten, at den tilrettelegger for en fragmentert og usam-
menhengende by. I dette emnet er denne utfordringen 
håndtert ved at det legges stor vekt på å bruke tomte-
grensen ikke som en avgrensning av prosjektet, men 
som en overgangssone mot omgivelsene rundt. Derfor 
vil kvaliteten på studentenes beskrivelse og analyse av 
det området som skal utforskes, ha stor innvirkning på 
hvilke muligheter som oppdages og kan utforskes. 
Hovedoppgaven i dette emnet er å utarbeide en 
mulighetsstudie for et gitt areal, vurdere hvor mye av 
arealet som kan bebygges, hvordan kan bebyggelsen 
struktureres slik at den lager gode sammenhenger 
og overganger mot naboskapet og hvordan kan det 
oppnås gode og attraktive oppholdssoner mellom byg-
ningene.  

Virkelighetsnære case 
Denne rapporten viser hvilke muligheter som stu-
dentene har kommet frem til på elleve ulike tomter i 
Oslo og tre tettsteder i Follo.  Studentene kunne velge 
blant 12 tomter og skaffet seg rett til å utvikle denne 
gjennom en budrunde.  Nesten alle tomtene er reelle 
tomter som enten er ønsket, foreslått eller under plan-
legging til nye formål. 

Til å vurdere tomtenes ulike egnethet, fikk studentene 
veiledning av en gruppe planleggere og utviklere som 
er engasjert i en eller flere av tomtene. Gjennom pros-
essen har noen av gruppene selv tatt kontakt og rådført 
seg med ulike aktører i praksisfeltet.  Ved sluttpresen-
tasjonen var flere av disse aktørene til stede ved et åpent 
arrangement i Kulturhuset, Oslo. Noen deltok også i 
panelsamtaler med studentene.  

I tillegg til å bruke virkelighetsnære case, tar dette 
emnet alltid opp aktuelle temaer.  
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i mulighetsrommet for en eiendomsutvikling – regul-
ering – marked – tomt/stedlig kontekst. Den stedlige 
konteksten defineres gjennom spørsmål som: Hvor er 
vi hen i verden? Hvor stort er arealet? Hvilke grunn-
forhold er det her? Hvor mye er ubebygget?  Hvilke 
kvaliteter finnes fra før? Hvordan er nabolaget og om-
kringliggende område?  
Veggen som forstås som ‘regulering’, følges av spørsmål 
som: Hva er ikke tillat? Hvilke politiske føringer er 
knyttet til lokaliteten? Finnes det en fleksibilitet i reg-
uleringen? Kan det omreguleres? Er bygninger fredet? 
Kan noe rives?  Og markedsveggen definerer mulighets-
rommet gjennom spørsmål som: Hva er det behov for? 
Hva trenger samfunnet?  Hva er vi villig til å betale for?  
Hva prioriterer vi? Hvilke goder etterspørres? Hva er 
akseptable løsninger som gir legitimitet?

Undervisningen er problembasert studiokurs med 
tverrfaglig teamarbeid. Det legges vekt på studentenes 
læring skjer ved å gjøre, prøve og feile, korrigere og ar-
gumentere. Studentenes læringsutbytte vurderes gjen-
nom den faglige modenheten som oppnås gjennom 
semesteret og som viser seg i det innleverte materialet 
tilslutt. I dette emnet er det ikke mulig å fastsette på 
forhold at studentene skal et pensum som de skal testes 
i ved eksaminering. 

Tomtene
(Kart)

Årsaken til at kurset i 2018 hadde fokus på Boligkon-
septutvikling er at vi ser en omfattende interesse for å 
utvikle boliger som kan tilby noe mer. Interessen for 
alternative boligkonsepter er tydelig både hos marked-
saktører som ønsker å selge seg inn på et nytt marked 
(f.eks. velstående seniorer) eller ramme inn et utbyg-
gingsforslag med bærekrafts-mål. Og vi ser det blant 
mer idealistiske arkitekter og planleggere som ønsker å 
utvikle alternative måter å bo på eller alternative måter 
å komme inn på boligmarkedet. I emnet har studentene 
fått innblikk i disse trendene gjennom inviterte gjeste-
forelesere som presenterte prosjektene sine og gjennom 
prosjekteksempler presentert på nett. 
  
Få relevant praksisnær kompetanse 
Undervisningsopplegget for dette emnet er bygget opp 
omkring de tre studieretningene som er representert 
og at dette gir studentene er unik mulighet til å skaf-
fe seg relevant tverrfaglig kompetanse. I virkeligheten 
arbeider landskapsarkitekter, planleggere og eiendom-
sutviklere side om side, men ofte med et konflikteren-
de perspektiv, selv om hensikten er å sammen komme 
frem til gode løsninger. 
Den studiesituasjonen som vi har ved LAA 350 Ved at 
studenter som studerer landskapsarkitektur som fra 
før har god innsikt og trening i å beskrive og analysere 
tomta, møter studenter fra eiendomsutviklerstudi-
et som har god kompetanse på markedsmekanismer 
og utviklingsøkonomi og studenter fra by- og region-
planlegging som også kan mye om stedskvaliteter, men 
også er trenet i å forstå juridiske og politiske rammer 
for utviklingen.  Disse tre kompetansefeltene er nød-
vendige for å teste ut det som beskrives som veggene 

AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER
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RELEVANTE TOMTER

ÅS

VESTBY

 MORTENSRUD

SMALVOLL

SKI ØSTMARIENLYST
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Senterposisjon: 261844.81, 6651671.43
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 29.08.2019

Senterposisjon: 266072.74, 6652065.37
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 29.08.2019

Senterposisjon: 270832.76, 6651900.25
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 29.08.2019

Senterposisjon: 270473.79, 6654222.78
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 29.08.2019

Senterposisjon: 263408.53, 6649177.27
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 29.08.2019

Senterposisjon: 260377.51, 6648965.09
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 29.08.2019

GRORUD

ADAMSTUEN FILIPSTAD
BJERKE

GRØNLAND- ENERHAU-
GEN
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Gruppe 1 Grønland
Sofie Tjeldflaat Steudel
Haris Suleman
Pernille Therese Bruvik Björck
Anders Unum
Anna Eikeland

Gruppe 2 Mortensrud 
Vilde Nordby Larsen
Renate Haga Ommes
Ragnhild Hoel Århus
Maria Christine Steffensen
Araceli Fernanda 

Gruppe 3 Marienlyst
Anna Olsvold
Hans Jørgen Hansen
Maria Magnusdottir
Stina Kaisa Karlstrøm
William Thorenfeldt

Gr.4 Ås
Maja Bakkehaug
Vebjørn Fjeld Engh
Emilie Sandven
Henrik Upsal
Ingvild Ytterdal
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Sindre Aksdal
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Gruppe 6 Vestby
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Gruppe 7 Adamstuen
Marte Henriksen
Fride Holm
Dag Jørgen Klemmetsen
Karoline Nordeide
Brit Johanne Søvde

Gruppe 8 Romsås
Benedicte Abrahamsen
Live Steen Haraldsen
Simen Lunde
Øyvind Slenes Nilsen
Per Gunnar Hval

Gruppe 9 Filipstad
Adrian Bergan
Frøydis Hollakleiv
Glenn Gulsett
Julie Gaarder
Lene Brennum

Gruppe 10 Ski Øst Follo
Tom Erik Pettersen
Liv Marit Naess
Andrea Liven
Sumeet Singh
Simon Steinsvik

Gruppe 11 Smalvoll
Daniella Axelsson León
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Jan Oscar Kvitberg
Sara Kjellbakk
Hanna Flesche Hellenes

STUDENTENE 
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De elleve oppgave er alle forskjellige. De gir til sam-
men et bredt materialet om boligkonsept som tem-
atikk og hvordan ulike tomtesituasjoner gir ulike fo-
rutsetninger for boligutvikling. 

Noen av gruppene har arbeidet med tomter som er 
tilnærmet byggeklare, med ferdig infrastruktur og lett 
bebyggbart terreng uten stor risiko for å påføre om-
givelsene uønskede konsekvenser, har andre grupper 
utforsket muligheter på arealer som i realiteten (ennå) 
ikke er utbyggingstomter. Fordi tomtene er så varierte 
har dette påvirket hvor langt gruppene har kommet i 
sin utforskning og hva som det er mulig å rekke over 
i løpet av et semester. Hvordan gruppene er satt sam-
men fra de tre studieretningene har også hatt noe på-
virkning. 

Dette semesteret har det f.eks. vært få studenter fra 
landskapsarkitektur. Det har til en viss grad påvirket 
retningen på mulighetsstudien.

Utover det felles tematikken Boligkonseptutvikling kan 
prosjektene grupperes i fire tematikker som prosjektpre-
sentasjonene er strukturert etter:   

BOLIGPROSJEKTET SOM KATALYSATOR I STEDSUT-
VIKLING
A TANDBERGKVARTALET - ÅS
B M.BY - MORTENSRUD
C MONSETOPPEN - GRORUD

BOLIGEN I DET PERI-URBANE LANDSKAPET
A KRUSEBYEN TIL SMÅBYEN - VESTBY
B SMALVOLL BOLIGPARK

GJENBRUK OG REVITALISERING
A BYGÅRDEN - ADAMSTUEN
B DRØMTORP PARK - SKI ØST
C MARIENLYST

BELIGGENHET, BELIGGENHET, BELIGGENHET
A FILIPSTAD
B BJERKE
C GRØNLAND- ENERHAUGEN

OPPGAVENE
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SLUTTSEMINAR - KULTURHHUSET I 
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Boligkonsepter - 
Hvor bygge? 
Hvordan bo? 

Program: 
Kl. 13 – Boligen som drivkraft for eiendomsutvikling – 
tomt, marked og regulering 
v/ emneansvarlig Elin Børrud, 

Kl. 13.15 – 
Boligprosjektet som katalysator i stedsutvikling 
Studenter som har jobbet med tomt på Ås, Mortensrud 
og Grorud i samtale med Frank Båtbukt og Katrine 
Omina Strøm, Cowi/NMBU 

Kl. 13.50 
Boligen i det peri-urbane landskapet
Studenter som har jobbet med tomter på Vestby, 
Smalvoll og Mortensrud i samtale med Marianne Skjul-
haug, AHO og Kjersti Folvik, Aspelin Ramm

Kl. 14.30 
Gjenbruk og revitalisering
Studenter som har jobbet med ombruk av Adamstua, 
Marienlyst og Ski Øst i samtale med Jakob Krupka, 
Møller Eiendom og Jorleif Jørgenvåg, Statsbygg.  

Kl. 15.05 
Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet  
Studenter som har jobbet med boligutvikling på Fi-
lipstad, Bjerke og Grønland i samtale med Gunnar 
Bøyum, Aspelin Ramm og Ingvild Bodsberg Stræte, 
PBE 

Kl. 15. 40 – 16.00 evt. åpen for debatt – 
sluttkommentar 

Vi inviterer til åpent 
møte 
6. desember kl. 13 – 16 
BOKSEN - 
KULTURHUSET – 
YOUNGS TORVET - 
OSLO  - Velkommen

https://form.nmbu.no/view.php?id=612389
Påmelding: 

LAA 350 (20 sp) 
En tverrfaglig gruppe av stu-
denter  (eiendomsutvikling, 

landskapsarkitektur og by- og 
regionplanlegging) har i høst 
arbeidet med boligkonseptut-
vikling og mulighetsstudier på 
11 ulike tomter i Oslo og om-
egn. Dette arbeidet vil danne 
grunnlag for samtaler mellom 
studentene og profesjonelle 

aktører i byutviklingen. 
Se program.
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SAMMENDRAG AV STUDENTENES  
PROSJEKTER
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BOLIGPROSJEKTET SOM KATALYSATOR 
FOR STEDSUTVIKLING

TOMTENE: Ås, Grorud og Mortensrud

Gruppen som har utforsket Ås, har utviklet et kombinert studentbolig/hotell/konferanse-senter. 
Dette er et spennende konsept som fyller igjen et hull i sentrum og som med den rette program-
meringen kan bidra til at NMBU blir mer synlig i sentrum av Ås og bygge Ås som universitets-
by. Tomta på Mortensrud er Oslo kommunes tomt hvor det er foreslått en mulig selvbygger 
-boligkonsept. Studentene har utviklet dette videre og foreslår også en bypark. Tomtas bidrag til 
stedsutvikling er kanskje ikke så opplagt som i Ås. Det siste caset har vi laget en tomt i et område 
som er regulert til friområde for å undersøke om det er mulig å få en bedre forbindelse mellom 
Grorud senter (t-bane) og Romsås. Gruppen foreslår å bygge lokk over veien/skjæringen som 
går inn fra Romsåsveien og etablere et kulturhus/idrettshall el.l. Lokket gjør det mulig å lage en 
ny forbindelse mellom Grorud og Romsås. Den nye forbindelsen kan strukturere nye boliger i 
terrenget og ulike sosiale møteplasser som reduserer den mentale avstanden mellom disse to 
stedene i Groruddalen. 
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Ås - Gruppe 4
Maja Bakkehaug, Vebjørn Fjeld Engh, Emilie Sandven,  
Henrik Upsal, Ingvild Ytterdal

Tandbergkvartalet

2019

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Gjennom innledende analyser avdekket vi kvaliteter og 
utfordringer ved tomta og nærområdet. Vi så særlig et 
behov for tilrettelegging for et mer aktivt sentrum og en 
styrking av forholdet mellom sentrum og universitetet. 
Til tross for at NMBU er lokalisert i Ås er universitetets 
tilstedeværelse lite synlig i sentrum. Her mener vi det 
ligger mye uutnyttet potensial for Ås som sted.

På bakgrunn av dette utformet vi følgende problem-
stilling:

Hvordan kan Tandbergkvartalet forsterke koblingen 
mellom NMBU og Ås sentrum, og bidra til å skape 
aktivitet og sammenheng i sentrum?

Vårt mål er at Tandbergkvartalet skal bidra til 
å revitalisere sentrum. Ved å tilrettelegge for 
kunnskapsintensiv næring på tomta kan koblingen 
mellom Ås og universitetet styrkes. Dette vil skape 
synergieffekter som vil komme både lokalsamfunnet, 
universitetet og næringslivet til gode. Blanding av 
funksjoner som studentbolig, hotell, kontor og handel 
på tomta vil generere økt aktivitetsnivå gjennom store 
deler av dagen.

Tomta vi har jobbet med ligger i sentrum av Ås - et 
tettsted hvor det er spådd stor befolkningsvekst de 
kommende årene, særlig i forbindelse med utbygging 
av Follobanen og utvidelse av NMBU. Ås ligger 30 
minutter med tog fra Oslo, og inngår i Osloregionen 
som en regional satsningsby.

Den aktuelle tomta på 16,7 mål har umiddelbar nærhet 
til sentrumsfunksjoner og togstasjonen. NMBUs 
campus ligger et stykke fra sentrum, ca. 20 minutters 
gange fra tomta. Vi mener utvikling av denne tomta kan 
gi muligheter for bedret forbindelse mellom sentrum 
og universitetet, en mer helhetlig sentrumsstruktur, og 
samtidig styrke Ås som destinasjon.

Vi har valgt å kalle mulighetsstudiet av tomta for 
Tandbergkvartalet, etter kunstneren Odd Tandberg 
som hadde hus på tomta. Dagens bebyggelse består 
i tillegg til Tandberghuset av en eldre enebolig og et 
næringsbygg hvor blant annet COOP Extra og NIBIO 
holder til.

Boligkonsept 2019

Aktivitetssone

Raveien

A
ktivitetssone

Torg

Rådhusplassen

Studentbolig 
6 etasjer

Studentbolig
9 etasjerStudentbolig

8 etasjer

Studentbolig

7 etasjer

Kontor og handel

3 - 4 etasjer

Hotell
5 etasjer

Kunnskapssenter

4 etasjer

Tandberggården

3 etasjer

Situasjonsplan

Eksisterende bebyggelse på tomta.

Analyse av offentlige rom og bevegelseslinjer.

Analyse av barrierer.

Analyse av bygningsfunksjoner.

Bevegelseslinjer

Tomt

Høyt aktivitetsnivå

Kritisk punkt

Tegnforklaring

N
1:2500 i A4
0m 25m 50m 75m 100m

Overgangsfelt

Overgang/undergang

Tomtegrense

Barrierer

Tegnforklaring

N
1:2500 i A4
0m 25m 50m 75m 100m

Enebolig

Tomt

Næring og 

Næring

Tegnforklaring

O�entlig

leiligheter

N
1:2500 i A4
0m 25m 50m 75m 100m
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Halvprivat
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
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Overgangsfelt

Overgang/undergang

Tomtegrense

Tra�kert vei

Tegnforklaring

N
1:2500 i A4
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Raveien

Rådhusplassen

Overgangsfelt

Overgang/undergang

Tomtegrense

Tra�kkert vei

Trapp

Tegnforklaring

Gangareal

Sykkelgate

N
1:2500 i A4
0m 25m 50m 75m 100m

Raveien

Rådhusplassen

Eksisterende vegsituasjon Ny vegsituasjon

Vårt boligkonsept begynte med en tanke om å skape 
studentboliger som kan utnyttes på en bedre måte året 
rundt, med enheter som kan leies ut som hotellrom 
i sommerferien. Konseptet ble videre utviklet til å 
romme en kobling mot universitetet og næringsaktører 
som kan knytte sin virksomhet til forskningen på 
universitetet. Vi har også hatt stort fokus på samspillet 
mellom tomta og Ås sentrum.
 
Tandbergkvartalet skal tilføre sentrum nye student- 
boliger, hotell, nye næringslokaler for handel, kontorer 
og et kunnskapssenter med konferansesaler og 
coworkingarealer. Vi mener dette konseptet kan 
utgjøre en viktig brikke for å knytte NMBU og sentrum 
tettere sammen, og gi konkurransefortrinn til bedrifter. 
Studentboliger i sentrum vil bidra til å skape aktivitet 
og øke kvaliteten på sentrumslivet. 

Det er et behov for flere arrangementlokaler som 
NMBU kan benytte seg av i Ås, særlig av større skala. 
Et kunnskapssenter med konferansesal og møterom 
kan imøtekomme dette behovet. Et slikt bygg har 
gjerne stort fotavtrykk. Coop-bygget har disse 
egenskapene i dag, og vi ser at det kan bevares med 
enkelte modifiseringer. I tillegg til å spare miljøet kan 
bevaring ha en økonomisk fortjeneste.

Det er også et ønske fra universitetet at Ås skal 
være mer tilrettelagt for overnatting. Et hotell med 
fleksibel utleieordning åpner for store muligheter 
både i prosjektet og for universitetet, ved å kunne 
være vertskap for forskningskonferanser, fagdager, 
kurs og liknende. Prosjektet dekker mangelen på 
overnattingsmuligheter, og samlingene kan arrangeres 
på kunnskapssenteret.

Ved å plassere handelsfunksjoner og torg på 
det sørvestlige hjørnet av tomta vil eksisterende 
sentrumsakser forenes. Vi etablerer nye sykkelgater 
med aktivitetssoner i sentrum, som skal være på de 
myke trafikantenes premisser. I det sørøstlige hjørnet  
vil trapper erstatte kanten som hindrer ferdsel fra 
jernbaneundergangen i dag. Samlet vil dette gi en mer 
helhetlig sentrumsstruktur.

Vårt konsept for Tandbergkvartalet er det nye 
bindeleddet mellom universitetet og et sentrum i kraftig 
vekst. Med studentboliger i Tandbergkvartalet blir 
studentene som representanter for NMBU mer synlige 
i sentrum. Koblingen til NMBU skaper et lærerikt miljø 
for både beboere, bedrifter og besøkende. Beboere og 
arbeidstakere i Ås kan benytte seg av felles fasiliteter i 
de nye bygningene og byrommene i sentrum. 

12 m

A A'
12 m 12 m 40 m15 m

Snitt som viser rommene mellom studentblokkene.

Vår valgte utnyttelsesgrad. %-BYA: 42. %-BRA: 202.

Grad av offentlighet.

Nytt torg etableres sørvest på tomta.

Illustrasjonen viser hvordan trappene
skaper en kobling mellom undergangen og tomta, 

og hvordan du blir ledet inn i Tandbergkvartalet.
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Mortensrud- Gruppe 2
Vilde, Renate, Ragnhild, Maria & Araceli

M.BY

2019

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Boligkonsept 2019

Eksisterende situasjon: Tilgjengelighetsanalyse.Eksisterende situasjon: Tilgjengelighetsanalyse.

Eksisterende situasjon: Barriereanalyse.Eksisterende situasjon: Barriereanalyse.

Eksisterende situasjon: Terrenganalyse.Eksisterende situasjon: Terrenganalyse.

Eksisterende situasjon: Blågrønne strukturer.Eksisterende situasjon: Blågrønne strukturer.

41

PARSELLER

MØTEPLASSER

BÅLPLASS/GRILLPLASS

BROFORBINDELSER

INNGANGSPARTIER

100 % SELVBYGGER

OMRÅDEAVGRENSNING

NØKKELFERDIGE LEILIGHETER

REKKEHUS PÅ STOLPER

BEBOERSTYRT BOLIGUTVIKLING
- REKKEHUS 

BEBOERSTYRT BOLIGUTVIKLING
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JETTEGRYTA BHG

STENBRÅTEN SKOLE 

OG NATUR BHG

MULIGHETER FOR Å UTVIDE PARK

 FELT 20

OBOS FELT 16

NY GANG- OG 

SYKKELVEI

MORTENSRUDVEIEN

ILLU
STRASJO

N
SPLAN

N

Denne rapporten er skrevet ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet høsten 2019, som en del 
av emnet LAA350 – Arkitektur og byform i byutvikling. 
Rapporten er utarbeidet gjennom et tverrfaglig 
samarbeid med studenter fra Eiendomsutvikling, By- 
og regionplanlegging og Landskapsarkitektur. 

Rapporten fremstiller utviklingsmuligheter på en 
gitt tomt på Mortensrud, med boligkonsept som 
hovedfokus. Boligkonseptet er basert på teori og 
analyser. Det er utarbeidet tre mulighetsstudier for 
å forstå og teste konteksten mellom bebyggelse og 
omgivelser.

Mortensrud er et boligområde som bærer preg av 
dårlige forbindelser og sosioøkonomiske forskjeller 
mellom eksisterende boligfelt. Ønsket er, gjennom 
en innbydende bebyggelse og utforming av nye 
ferdselsårer, park og gode møteplasser, å bidra til 
gode bokvaliteter og sosial integrering. På bakgrunn 
av dette har det blitt utarbeidet en visjon, et mål 
og en problemstilling, som danner grunnlaget for 
utforformingen av prosjektet.

VISJONVISJON
M.BY skal være et innovativt og bærekraftig prosjekt 
somsetter gode bo- og boligkvaliteter i sentrum for 
fellesskapet på Mortensrud.

MÅLMÅL
Prosjektets mål er å bidra til medvirkning gjennom 
boligbygging og utforming av byparken. Det skal 
utvikles en variert boligtypologi og inkluderende 
møteplasser. Bedre mobilitet skal knytte Mortensrud 
sammen og tilrettelegge for myke trafikanter.

PROBLEMSTILLINGPROBLEMSTILLING
Hvordan kan et nytenkende og inkluderende 
boligprosjekt skape bedre forbindelser på Mortensrud?
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Eksisterende situasjon: Terrenganalyse.Eksisterende situasjon: Terrenganalyse.

Eksisterende situasjon: Blågrønne strukturer.Eksisterende situasjon: Blågrønne strukturer.
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Denne rapporten er skrevet ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet høsten 2019, som en del 
av emnet LAA350 – Arkitektur og byform i byutvikling. 
Rapporten er utarbeidet gjennom et tverrfaglig 
samarbeid med studenter fra Eiendomsutvikling, By- 
og regionplanlegging og Landskapsarkitektur. 

Rapporten fremstiller utviklingsmuligheter på en 
gitt tomt på Mortensrud, med boligkonsept som 
hovedfokus. Boligkonseptet er basert på teori og 
analyser. Det er utarbeidet tre mulighetsstudier for 
å forstå og teste konteksten mellom bebyggelse og 
omgivelser.

Mortensrud er et boligområde som bærer preg av 
dårlige forbindelser og sosioøkonomiske forskjeller 
mellom eksisterende boligfelt. Ønsket er, gjennom 
en innbydende bebyggelse og utforming av nye 
ferdselsårer, park og gode møteplasser, å bidra til 
gode bokvaliteter og sosial integrering. På bakgrunn 
av dette har det blitt utarbeidet en visjon, et mål 
og en problemstilling, som danner grunnlaget for 
utforformingen av prosjektet.

VISJONVISJON
M.BY skal være et innovativt og bærekraftig prosjekt 
somsetter gode bo- og boligkvaliteter i sentrum for 
fellesskapet på Mortensrud.

MÅLMÅL
Prosjektets mål er å bidra til medvirkning gjennom 
boligbygging og utforming av byparken. Det skal 
utvikles en variert boligtypologi og inkluderende 
møteplasser. Bedre mobilitet skal knytte Mortensrud 
sammen og tilrettelegge for myke trafikanter.

PROBLEMSTILLINGPROBLEMSTILLING
Hvordan kan et nytenkende og inkluderende 
boligprosjekt skape bedre forbindelser på Mortensrud?
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MORTENSRUD- FREMTIDIG SITUASJON HVA - HVORDAN- HVORFOR?

M.BY- Mortensrud- Gruppe 2- Vilde N.L., Renate H.O, Maria Christine S., Ragnhild Å. & Araceli Q. Boligkonsept 2019

UtsnittetUtsnittet viser tomten slik den fremstår i dag med skogdekke.

LAV UTNYTTELSE:LAV UTNYTTELSE: BYA: 2100. BYA%: 10,5%. BRA: 6000. BRA%: 30%.

MIDDELS UTNYTTELSE MED  UTVIDELSE:MIDDELS UTNYTTELSE MED  UTVIDELSE: BYA: 3828. BYA%: 19,13%. BRA: 13 446. BRA%: 67,23%.

HØY UTNYTTELSE:HØY UTNYTTELSE: BYA: 4560. BYA%: 22,8%. BRA: 20 220.

FELT 16 

OBOS
FELT 20 

OBOS

MORTENSRUDVEIEN

LOFTSRUDVEIEN
LOFTSRUDVEIEN

GAM
LE BYGDEVEI

STENBRÅTVEIEN E6
FELT 16 

FELT 20 

FELT 16 

FELT 20 

Sentrums-/senterbebyggelse

Blokkbebyggelse 4-9 etasjer 

Bygg for religionsutøvelse

Eneboligbebyggelse/ rekkehus 1-2 etasjer

Lav institusjonsbebyggelse

MÅLESTOKK: 1: 500 (A4)

REKKEHUS PÅ STOLPER FORHAGE REKKEHUS NØKKELFERDIG BLOKK

B B’

Fremtidig situasjon:Fremtidig situasjon: Nye forbindelser og møteplasser.

Fremtidig situasjon: Fremtidig situasjon: Eksisterende- og nye boliger.Eksisterende- og nye boliger.

Fremtidig situasjon:Fremtidig situasjon: Nye blågrønne strukturer.

Fremtidig situasjon: Fremtidig situasjon: Tverrsnitt/oppriss fra boligområdet. 

Fremtidig situasjon:Fremtidig situasjon: Nye veiforbindelser og omlegging av Lofsrudveien. Lav utnyttelseLav utnyttelse vil ivareta mye eksisterende vegetasjon 
og terreng. Dette er gode kvaliteter som ønskes 
å videreføres, men den kompakte utviklingen vil 
bli noe tilsidesatt da grøntområdene vil dominere. 
Utnyttelsen står ikke i tråd med utbyggingspolitikken til 
kommunen - høy tetthet tilknyttet kollektivknutepunkt. 
Mulighetsstudiet fremgår som lite sammenfattende 
med fremtidig bebyggelse, og konseptene vil ikke kunne 
testes ut i stor nok grad som pilotprosjekt. Prosjektet 
vil i større grad fremstå som småhusbebyggelse, 
solforholdene vil derav være bedre.

Middels utnyttelseMiddels utnyttelse forholder seg i større grad til 
eksisterende og fremtidig bebyggelse, i tillegg til 
å ivareta en del av den eksisterende vegetasjon og 
kollene. Utnyttelsen samsvarer i større grad med 
utbyggingspolitikken, samtidig som utbygging rundt 
knutepunkter isolert sett ville hatt en høyere utnyttelse. 
Det er hensiktsmessig å ha en sammenfattet 
bebyggelse mellom tomten og felt 16. Felt 16 har et 
snitt på 17 enheter pr. daa.. Trekkes byparkens areal 
fra tomtestørrelsen (som i henhold til kommunenes 
avgrensning), vil det få et tilnærmet snitt med 12 
enheter pr. daa. Byparken, store deler av det bratte 
terrenget og kollene skal forbli ubebygd, dette for å 
bevare tomtens identitet og kunne programmere gode 
uterom. Boligkonseptet vil kunne testes i tilstrekkelig 
skala og det er tydelig struktur mellom boligtypologiene 
ved blant annet varierende høyde. Gode siktlinjer 
og solforhold vil bevares, noe som er en fordelaktig 
kvalitet. Det er lagt vekt på å bevare grønnstruktur 
som insitament for å bidra til sosial bærekraft, dette til 
fordel for maks tetthet ved kollektivknutepunkt.

Høy utnyttelseHøy utnyttelse støtter oppunder ønsket om høy 
tetthet tilknyttet kollektivknutepunkt. Området vil 
kunne oppfattes mer urbant og bidra til et større 
boligtilbud. Høyere utnyttelse vil føre til behov for flere 
parkeringsplasser, og gir økt biltrafikk. Byparken blir 
dermed tilsidesatt og området kan fremstå som mer 
privatisert og dermed mindre inkluderende for resten 
av Mortensrud. Flere boenheter vil miste gode siktlinjer 
og flere uterom uteblir. Høy bebyggelse fører til at de 
ulike boligfeltene får mindre naturlige overganger, og 
vil fremstå som lukket. Gjenåpning av Stenbråtbekken 
vil ikke være mulig da bebyggelse vil være til hinder.

På bakgrunn av drøftelsen anbefales middels middels 
utnyttelse.utnyttelse.
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M.BY- Mortensrud- Gruppe 2- Vilde N.L., Renate H.O, Maria Christine S., Ragnhild Å. & Araceli Q. Boligkonsept 2019
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Grorud/Romsås - Gruppe 8
Benedicte Abrahamsen, Live Steen Haraldsen, Simen Lunde, Øyvind 
Slenes Nilsen og Per Gunnar Hval

MONSETOPPEN

2019

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Tomten ligger mellom Grorud og Romsås, to steder 
som på hver sin kant fungerer som små 
områdesentre. Romsås er preget av en stor andel 
høyblokker, mens sammensetningen av boliger er 
noe mer variert i Grorud. Romsås ligger i dag på en 
høyde over Grorud og terrengforskjellene er med å 
skape et gap mellom de to områdene. Den aktuelle 
tomten ligger som en barriere mellom Grorud og 
Romås og er relativ utilgjengelig for allmenheten å 
ferdes på i dag.  

Problemstillingen vi ønsker å løse ved utvikling 
på tomten er;

“Hvordan binde sammen Grorud og Romsås som et 
helhetlig område?”

Vår oppgave skal ta for seg en tomt som ligger 
mellom Romsås og Grorud, heretter kalt 
Monsetoppen. Tomten har i dag en god tilknytning
 til et kollektivnett og en nærhet til Oslo sentrum som 
gjør at vi anser den som attraktiv. Utover god 
beliggenhet fremstår tomten per dags dato som 
urørt og uten særlig nytteverdi. 

Vi ønsket å jobbe med denne tomten av flere årsaker. 
Vi syntes det virket spennende å jobbe med en tomt 
med utfordrende terreng og et område som
 kommunen satser på. Den ligger på en høyde som 
gir gode utsiktsmuligheter og en størrelse som åpner 
for mange spennende utviklingsmuligheter. Dersom 
man klarer å utnytte potensialet riktig vil resultatet 
forhåpentligvis også styrke Groruddalen og knytte 
områdene rundt tettere sammen.

Grorud

Romsås

T-banestasjon

T-banelinje

Bussholdeplass

Busslinje

Romsås

Grorud

Trondheimsveien

Romsåsveien
8min3min

11min

5min

SENTRUM

VESTLI

Boligkonsept 2019

M
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Grorud/Romsås - Gruppe 8
Benedicte Abrahamsen, Live Steen Haraldsen, Simen Lunde, Øyvind 
Slenes Nilsen og Per Gunnar Hval
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?

Ved utbygging på Monsetoppen kan 
områdesentrene Grorud og Romsås knyttes bedre 
sammen. Vårt mål er at utbyggingen på tomten skal 
bidra til å løfte bydel Grorud som helhet. Det blir da 
viktig å sørge for at utformingen og 
adgangen til tomten skal tilrettelegges for 
allmennheten og spesielt for innbyggerne i Grorud 
og på Romsås. På bakgrunn av lokaliseringen til 
tomten er det ikke ønskelig å etablere mer næring 
i det aktuelle området, men heller fokusere på kultur 
og aktivitetstilbud.

Gjennom dette mulighetsstudiet mener vi å ha 
besvart problemstillingen. For å knytte Grorud og 
Romsås bedre sammen har vi satt fokus på å skape en 
felles kultur- og aktivitetsarena for begge områdene. 
Vi mener å ha skapt et sosialt og aktivt område. Vi har 
tilført området nye arealer som skal bidra til et løft og 
legge til rette for videre boligutvikling.

Boligkonseptet er utviklet for å nå et større 
publikum derav har vi valgt å tilby ulike 
delingsleiligheter i tillegg til vanlige leiligheter. 
Bygningens utforming er av en slik størrelse at de 
tilpasser seg den eksisterende bebyggelse på Grorud 
og Romsås. Dette er i tråd med målet vi satt oss for å 
bryte barrieren mellom bydelene.

Som vi så av terrengmodellen hadde vi en utfordring 
når det kom til “gapet” i terrenget. Dette var det første 
vi måtte “løse”. Med bakgrunn i 
markedsanalysens funn var ønsket å skape et 
kulturliv på tomten, og samtidig bruke terrenget slik 
det var. Det ble da bestemt å utvikle et kulturhuset 
som kunne tilpasse seg det eksisterende terrenget. 
Denne plasseringen medførte at vi dannet et “lokk” 
over gropen hvor vi bestemte at det var ønskelig å 
etablere et aktivitetshus samt en inngang til 
kulturhuset. Med plasseringen av kulturhuset ble det 
nå åpnet opp for en ny ferdselsvei gjennom tomten, 
denne strekker seg fra Grorud i vest til Romsås i øst.

A B
C

Monsetoppen- Grorud/Romsås- Abrahamsen, Haraldsen, Lunde, Nilsen og Hval. Boligkonsept 2019

4m

FØR

ETTER

A

A

A

A

Laveste bygg 11 etasjer, 
høyeste bygg 13 etasjer
BRA% - 165%
BYA% - 34%
BRA m2 - 40 383kvm

Laveste bygg 4 etasjer, 
høyeste bygg 7 etasjer
BRA% - 94%
BYA% - 34%
BRA m2 - 23 058kvm

Alle bygg 4 etasjer
BRA% - 78%
BYA% - 34%
BRA m2 - 19 008kvm
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BOLIGEN I DET PERI-URBANE LANDSKAPET 
TOMTENE: Mortensrud, Vestby og Smalvoll 
Mortensrud er tatt med også her fordi tomta belyser utfordringen med å utvikle steder i det peri-urbane 
landskapet. Smalvoll (er ikke lagt ved) er en vanskelig tomt som ligger mellom Alnaelva og skrenten mot 
Tveita. Landskapsmessig er området interessant og utfordrende å transformere til boligformål. Spørsmålet 
er om det likevel bør det. Studentene som har undersøkt det har slitt mellom muligheten å bygge høyt 
med skrenten i ryggen (skygger ingen) og å utnytte de landskapsøkologiske kvalitetene langs Alnaelva i en 
byøkologisk visjon. Vestby-tomta er del av et stort areal eid av opplysningsvesenets fond. Gruppen som har 
jobbet med dette, har forstått at dette arealet har mye større utbyggings potensial enn det er marked for. De 
har utviklet et spennende boligkonsept for ‘den aktive familien’ som kan være et godt svar på boligkonsep-
tutvikling i denne type områder.    
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Vestby - Gruppe 6
Yanko Aung,  Emil Bertling, Regine Borlaug, 
Jørn Solbraa Hermansen og Lars Martin Høydal

Krusebyen til småbyen

2019

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Vår visjon er “den aktive familien”. Vi har laget et bol-
igkonsept som bygger på de eksisterende friluftsom-
rådene som finnes på tomten i dag.
I konseptet har vi lagt en rekke aktivitetssoner langs en 
ny vei som går på tvers av tomten. Vi ønsker å legge til 
rette for aktiviteter for ulike aldersgrupper, fra de min-
ste barna til ungdom, voksne og eldre. 
Gjennom samtaler med beboere i området har vi også 
funnet ut at det er få møteplasser i dag og et behov for 
offentlige møtesteder utenom skole og idrett. Vi ønsk-
er derfor også å se på muligheten for et fellesbygg for 
næring og kanskje en kafé på tomten.
Utviklingen skal også sees opp mot kommunense 
egne planer, regional utvikling og mot bærekraftig ut-
vikling.

Vår tomt ligger i Vestby kommune, drøyt 1,5 km fra 
Vestby stasjon og sentrum.  Tomten ligger i tilknytning 
til et eksisterende boligområde kalt Pepperstad skog, 
samt boligbebyggelse langs Krusebyveien. I nærhet-
en finnes også en barneskole, Bjørlien skole og en 
idrettsplass. 
Terrenget på tomten har et slakt høydefall mot nordøst 
med det høyeste punktet på 100,4 moh, og det laveste 
på 88,7 moh. Terrenget faller mot nord-vest siden, og 
har et høydefall på ca. 8 meter. Det ligger en skog-
skledd kolle, 100 moh, nord på tomten. Haugen har 
stor potensiell bevaringsverdi som fri/turområde for 
boligkonseptet vårt. Området er egnet til fulldyrket 
mark, og ligger over store deler av tomten med liten 
helning.
Tomten ligger sentralt som en del av et større turstinet-
tverk. Det ligger en sti/barkløype langs den nordlige 
grensen av tomten som fører til Risil Gapahauk og 
videre til Pepperstad bålplass. Denne stien/barkløypa 
blir brukt som skiløype på vinteren. Det er derfor viktig 
å ta vare på dette når vi utvikler tomten, samt oppret-
tholder gode forbindelser til tursti-nettverket. Det ligger 
flere bekker/grøfter på tomten, samt en sumpskog 
i nordøst på tomten. Dette kan potensielt håndtere 
lokalt overvann. 
Tomten vår er svært bilbasert, og har begrenset kollek-
tivdekning med bussavganger hvert 20. minutt.

Utskriftsdato: 07.11.20191:2 500

258 927 Ø

6 614 670 N

257 927 Ø

6 
61

3 
99

3 
N

0 100 m± (format: A3 liggende)Koordinatsystem: ETRS89/UTM sone 33N Kilde: hoydedata.no

Boligkonsept 2019

Til venstre, Vestby kommune i Norge.

Over, “aktivitetsaksen” som organiserer aktiviteter og møteplasser

Under vises planforslaget for tomten, målestokk 1:2000

Gangavstander fra tomten til offentlige funksjoner,
mørkegrunn = 10 min gange (...) rødt = 60 min gange

Kart over dyrkbar mark

Analyse av blå-grønnstrukturer

Terreng og høydeforskjeller på tomten
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Mulighetsrommet på tomten er tettet mot de kvalite-
tene vi ønsker å integrere på tomten ut i fra konseptet 
vårt. Vi ønsker å ta vare på mye av vegetasjonen på 
tomten og beholde eksisterende turstier, bekker med 
videre.
Vi har testet 3 ulike tettheter på tomten. Den laveste 
tettheten gir 157 boliger, medium gir 217 boliger og 
det tetteste gir hele 370 boliger. Antallet boliger blir 
bestemmende for hvor mye vi får til av fellesfunks-
jonene vi ønsker å realisere.

Ved å ha det åpent og fritt mellom boligene ønsker vi 
å skape et boligområde hvor ungene kan løpe mel-
lom husene og fremme et sterkt samhold. Vi tilrette-
legger flere stier og “snarveier” mellom husene som 
blir prioriterte akser for gange til buss, sykkeldeling, 
lekeplasser, bildeling eller lignende. Ved å dele ha-
gene mellom boligene får hver beboer tilgang til fle-
re kvadratmeter grønt. Disse stiene knytter seg også 
opp mot eksisterende stier og turløyper i området, 
som gjør det enkelt både selv å ta seg til skogen, eller 
slippe barna trygt ut for å leke på egenhånd.
Vi utformet en hovedgrøft langs turstien og bilveien 
i nord-øst på tomten, der vannet samles i små filter/
rensedammer. Planforslaget inneholder små filtere/
rensedammer i nord-øst på tomten, der vannet 
renner ned fra bilveien og turstier renses, og renner 
videre. 
Planforslaget er basert på ulike boligtypologier og 
skiller mellom privat og offentlige funksjoner. Det 
inneholder eneboliger, rekkehus, byvillaer og et 
fellesbygg. Eneboliger er tilrettelagt for barnefamilier 
med definert private og halvprivate-områder. 
Fellesbygget i ”Krusebykvartalet” er et næringsbygg, 
som er tiltenkt å være en møteplass for lokale beboere 
i Krusebyen og Pepperstad. Bygget skal inneholde 
dagligvarebutikk, kafé, coworking og aktivitetssenter 
for store og små.

For å skape et mer bærekraftig boligområde i Vestby 
ønsker vi å se på hvordan vi kan gjøre Krusebyen mer 
framtidsrettet. Vi har lagt inn delekonseptet KruseBUA 
hvor beboerne kan låne eller bytte utstyr til forksjellige 
idretter og aktiviteter. Vi har også lagt til rette for at 
det skal være enkelt å ta seg fram som gående eller 
syklist. Parkeringsplassene på tomten er tenkt for 
bilkollektivordninger eiet i fellesskap av beboerne. 
Lokal kafé og dagligvarbutikk i kombinasjon med 
coworking skal kunne begrense behovet for å ta seg 
til Vestby sentrum og Oslo.

Krusebyen til småbyen - Vestby - Aung, Bertling, Borlaug, Hermansen og Høydal Boligkonsept 2019

Link til video av prosjektet

Møteplasser og aktiviteter Offentlige, halvprivate og private rom

Veihierarki, rødt er vei, gult gatetun og brunt indikerer stierUlike bygg, boliger og funksjoner

KruseBUA - deling og lån av utstyr Klatrepark

Park og overvannshåndtering

Høy tetthet

Medium tetthet

Lav tetthet

Snitt av tomten i målestokk 1:2000
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Alna/Smalvoll -Gruppe11
Daniella Axelsson León, Linn AskMong, Jan Oscar Kvitberg,
Sara Kjellbakk og Hanna Flesche Hellenes

Smalvoll boligpark2019

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Prosjektet har sommål å skape et godt boligområde i
tråd med Oslo kommunes satsning på Hovinbyen, hvor
folk ønsker å bo under alle livsfaser. Smalvoll skal bli et
sted med gode forbindelser til nærområdet for alle som
vil komme nærmere inn på naturen i det ellers urbane
Oslo. Basert på tomtens situasjon og særtrekk, tomtens
beliggenhet og dagens boligutviklingsdebatt, har vi
derfor formulert følgende problemstilling for vårt
prosjekt: «Hvordan transformere et nedslitt
industriområde til en grønn og bærekraftig boligoase,
som et ledd i utvikling av Hovinbyen?». Vårt prosjekt
ønsker å svare på denne problemstillingen ved å se
nærmere på: (1) hvordan framtidens bolig kan møte
menneskers endrede behov og ønsker avhengig av
livsfase, (2) hvordan boligkonseptet kan legge til rette
for bedre bomiljø og et sterkere nabolag, og (3)
hvordan tomtens og omgivelsenes grønne egenheter
kan etableres og trekkes inn på tomten. Gjennom valg
av boligkonsept ønsker prosjektet å skape et trygt og
godt bomiljø i den grønne oasen som Smalvoll er.
Prosjektet bygger derfor på tre grunnpilarer: en naturlig
overgang og kobling mellom naturen og tomten
(byøkologi), der mennesker føres sammen i fellesskap,
på tvers av generasjoner.

TomtenpåSmalvoll (62000 kvm)er plassert i bydel Alna
og ligger ca. 10 km eller 10minutters kjøretur fra Oslo
sentrum. Innbyggerne i Alna er hovedsaklig aleneboende
eller par uten barn, ogmarkedsanalysen viser at
inntekts- og utdanningsnivået er lavere enn for Oslo i alt.
Området hvor tomten ligger har siden området ble
bebygd på starten av 50-tallet og frem til i dag vært
preget av industri og næringsvirksomhet. Deler av
området er derfor ikke tilgjengelig for allmennheten på
grunn av virksomhetenes omfang i området, og den
trafikkerte Smalvollveien fungerer stort sett som en
raskere alternativ «snarvei» til motorveien. Selv om
tomten ligger sentralt til, er forbindelsene til Bryn i vest
og Tveita i øst dårlige grunnet Alnaelvenmed tilknyttet
grøntområde, samt den bratte fjellskrentenmot Tveita,
somutgjør barrierer for forbindelser til nærområdet.
Likevel har områdetmange sterke blågrønne
landskapsmessige verdier somgjør at tomten har stort
potensiale grunnet sin sentrale beliggenhet og nærhet til
naturen. Med Alnaelven som renner gjennom området,
med åpent landskap rundt, gjør at Smalvollveienmed de
rette grep kan utvikles til å bli en forsterket grønn oase
midt i storbyen Oslo som et ledd i utviklingen av
Hovinbyen.

Boligkonsept 2019
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Kartmed koter som illustrerer den bratte skrentenmot Tveita øst for tomten.

Solforhold på Smalvoll (Oslo kommune, 2013)

Tomtens avstand til ulike funksjoner Tomtens avstand til kollektivtransport-
stopp

Kart fra Kilden, NIBIO, hentet 24.10.2019
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Smalvoll boligpark -Alna/Smalvoll- León,Mong, Kvitberg, KjellbakkogHellenes HVA -HVORDAN-HVORFOR?
Boligkonseptet som er undersøkt er bygget på tre
grunnpilarer; «Byøkologi, Felleskap, og Generasjonsmiks».
For å fremheve byøkologien har vi etablert tre store
grøntområder: et i sør medmulighet for dyrkning, et i nord
med bikuber, dyrkning og insekthotell, og en park i midten
av tomtenmed en naturlekeplass. Videre har skapet
forbindelser med naturen og omgivelsene gjennom et
gangbrosystemmot Bryn, samt en bro og skogstier opp
mot Tveita. Fellesskap fremmes ved å tilrettelegge for flere
felles utoppholdsarealer og felleshus. Disse
uteoppholdsarealene vil omfatte de tre store
grøntområdene, to lekeplasser, et ungdomstorg,
parsellhager mellom husene, benker og stoler for
sosialisering i grøntområdene, og fire felleslokaler.
Felleslokalene består av S31 verksted og ungdomshus, et
drivhus, et utsiktstårn og et felleshus som huser bl.a.
kontor og selskapslokaler. Generasjonsmiksen fremmes
ved tilrettelegge for at ulike aktiviteter utfra interesse og
alder, som for eksempel basket på ungdomstorget og
sopp- og bærplukking i skogspartiet mot Tveita. Den
varierte bebyggelsen styrker også generasjonsmiksen, da
beboerne kan flytte innad området ved endrede
livsforutsetinger.

For å komme frem til dette boligkonseptet har det blitt
gjennomført en rekke analyser av både tomt, marked og
omgivelser. Ved å dra inn byøkologi i konseptet får man
utnyttet de kvaliteter og potensialer som stedet allerede
har. Bakgrunnen for å velge felleskap som boligkonsept
er basert på et reelt behov i markedet for denne typen
konsept. Markedsundersøkelser har vist at mange flytter
fra Alna, noe vårt boligkonsept med «generasjonsmiks»
vil forebygge.

I mulighetsstudier er 3 ulike tettheter og sammensetning
av boligtyper testet. Dette har gjort at vi har fått testet hva
tomten tåler av fotavtrykk og hva slags type bebyggelse
som passer på tomten.
Alternativ 1 var bestående av eneboliger og rekkehus.
Alternativ 2 var bestående av tårnbygg og rekkehus.
Alternativ 3 var bestående av blokker, tårnbygg,
rekkehus.

Våre anbefalinger var å videreutvikle alternativ 3. I det valgte
alternativet er bebyggelsen trappet ned fra høy bebyggelse
langs Smalvollveien til lav bebyggelse nedmot Alnaelven.
Bebyggelsen bør bygges etappevis, for å få til et bærekraftig
prosjekt. Det er satt avmye arealer til å styrke konseptet, og
bebyggelsen skaper godemøteplasser rundt omkring på
tomten. Smalvollveien har i tillegg blitt smalnet, fartsgrensen
senket og det er lagt opp til bilparkering langs begge sider av
veien for å få ned hastigheten samtmengden av
gjennomgangstrafikk.

Boligkonsept 2019

Bygget markert
med rød sirkel er
bevart og flyttet til
en mer sentral
plassering.

Illsutrasjon som
viser veier, stier,
overganger og
uteoppholdsarealer
i det endelige
planforslaget
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Smalvoll boligpark -Alna/Smalvoll- León,Mong, Kvitberg, KjellbakkogHellenes HVA -HVORDAN-HVORFOR?
Boligkonseptet som er undersøkt er bygget på tre
grunnpilarer; «Byøkologi, Felleskap, og Generasjonsmiks».
For å fremheve byøkologien har vi etablert tre store
grøntområder: et i sør medmulighet for dyrkning, et i nord
med bikuber, dyrkning og insekthotell, og en park i midten
av tomtenmed en naturlekeplass. Videre har skapet
forbindelser med naturen og omgivelsene gjennom et
gangbrosystemmot Bryn, samt en bro og skogstier opp
mot Tveita. Fellesskap fremmes ved å tilrettelegge for flere
felles utoppholdsarealer og felleshus. Disse
uteoppholdsarealene vil omfatte de tre store
grøntområdene, to lekeplasser, et ungdomstorg,
parsellhager mellom husene, benker og stoler for
sosialisering i grøntområdene, og fire felleslokaler.
Felleslokalene består av S31 verksted og ungdomshus, et
drivhus, et utsiktstårn og et felleshus som huser bl.a.
kontor og selskapslokaler. Generasjonsmiksen fremmes
ved tilrettelegge for at ulike aktiviteter utfra interesse og
alder, som for eksempel basket på ungdomstorget og
sopp- og bærplukking i skogspartiet mot Tveita. Den
varierte bebyggelsen styrker også generasjonsmiksen, da
beboerne kan flytte innad området ved endrede
livsforutsetinger.

For å komme frem til dette boligkonseptet har det blitt
gjennomført en rekke analyser av både tomt, marked og
omgivelser. Ved å dra inn byøkologi i konseptet får man
utnyttet de kvaliteter og potensialer som stedet allerede
har. Bakgrunnen for å velge felleskap som boligkonsept
er basert på et reelt behov i markedet for denne typen
konsept. Markedsundersøkelser har vist at mange flytter
fra Alna, noe vårt boligkonsept med «generasjonsmiks»
vil forebygge.

I mulighetsstudier er 3 ulike tettheter og sammensetning
av boligtyper testet. Dette har gjort at vi har fått testet hva
tomten tåler av fotavtrykk og hva slags type bebyggelse
som passer på tomten.
Alternativ 1 var bestående av eneboliger og rekkehus.
Alternativ 2 var bestående av tårnbygg og rekkehus.
Alternativ 3 var bestående av blokker, tårnbygg,
rekkehus.

Våre anbefalinger var å videreutvikle alternativ 3. I det valgte
alternativet er bebyggelsen trappet ned fra høy bebyggelse
langs Smalvollveien til lav bebyggelse nedmot Alnaelven.
Bebyggelsen bør bygges etappevis, for å få til et bærekraftig
prosjekt. Det er satt avmye arealer til å styrke konseptet, og
bebyggelsen skaper godemøteplasser rundt omkring på
tomten. Smalvollveien har i tillegg blitt smalnet, fartsgrensen
senket og det er lagt opp til bilparkering langs begge sider av
veien for å få ned hastigheten samtmengden av
gjennomgangstrafikk.

Boligkonsept 2019

Bygget markert
med rød sirkel er
bevart og flyttet til
en mer sentral
plassering.

Illsutrasjon som
viser veier, stier,
overganger og
uteoppholdsarealer
i det endelige
planforslaget

AA

Mulighetsstudie
1

Mulighetsstudie
2

Mulighetsstudie
3
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GJENBRUK OG REVITALISERING

TOMTENE: Adamstua, Marienlyst og Ski øst
Dette er tre områder som alle er helt utbygget i dag. Ski øst har i motsetning til de to andre 
ikke bygninger med kulturminneverdier. Mens gruppene som har jobbet med Adamstua og 
Marienlyst har hatt mye bakgrunnsmateriale tilgjengelig, har Ski øst vært en faglig nøtt. Dette er 
et område med dårlig tilgjengelighet til resten av Ski og har usikre markedspotensial. I motset-
ning til et lignenede område Smalvoll som har noen landskapsmessige kvaliteter, har Ski øst, få. 
Gruppene som har jobbet med Adamstua og Marienlyst har ønsket å fri seg fra de forslag som 
har blitt presentert tidligere. Adamstua utforskes her med boliger tilpasset dyrehold som kan 
utnytte spesialbyggene fra veterinærskolen. Kjernen i anlegget er en barnebondegård etter ide 
fra Kampen. Marienlyst ser på muligheten for å beholde, men bryte hull gjennom fjernsynshuset 
for å lage en diagonal mellom Blindern og Kirkeveien/Marienlyst som fjerner den barrieren som 
dagens bruk skaper. Sirkulær økonomi blir viktig i alle case og hvor mye historie og sterk/svak 
identitet gir føringer for utviklingen.      
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Adamstuen - Gruppe 7
Marte Henriksen
Fride Holm
Dag Jørgen Klemmetsen
Karoline Nordeide
Brit Johanne Søvde

Bygården

2019

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Hvordan skape et boligkonsept som tilrettelegger for 
dyrehold og tradisjonelle gårdsfunksjoner midt i byen?

For å løse denne problemstillingen har vi valgt å gå for 
konseptet Bygården. Bygården skal huse mennesker og 
dyr i skjønn forening, midt i byen. 

 

Bygården skal videreføre identiteten til Veterinærhøg-
skolen gjennom et boligkonsept som tilfører kvaliteter 
rettet mot beboerne og byen som helhet.

• Tilgjengeliggjøre området 
• Dyrehold 
• Dyrkning

• Forbinde og etablere gjennomganger
• Ombruk og gjenbruk 

• Skape ulike bolig typologier 
• Etablere en boligstruktur som forholder seg godt til 

omgivelsene 

Gjennom en mulighetsstudie har vi sett på et 
boligkonsept som vi mener passer til den historiske 
identiteten og svarer på en mangelvare i sentrums-
kjernen. Dyr og dyrkning har hatt en plass på denne 
tomten siden 1600-tallet, og det er ingen grunn til at 
denne identiteten skal forsvinne selv om utdanning-
sinstitusjonen gjør det. Tomten ligger i et område med 
varierende bygningstypologi, dog med lite rekkehusbe-
byggelse. Det er derfor en viktig del av vårt konsept å 
tilrettelegge for enda mer variert boligtypologi. 

For området som en helhet er det også viktig at tomten 
åpnes. Nye forbindelser, ombruk av bygninger med ny 
funksjon, åpning av fasader og forene parkdraget fra I
dioten til Lindernpark er prioriterte grep i konseptet. 
Konseptet skal gi en verdi til hele byen og ikke bare 
beboerne, selv om disse er klart prioritert. 

Vi har sett på tomten gjennom ulike metoder; sosio-
kulturell stedsanalyse, typo-morforlogisk analyse, 
befaringer og SWOT-analyse.

Ved å teste ulike tettheter og mulig utnyttelse gjennom 
varierte boligtypologier har vi kommet frem til et forslag 
som skaper konsensus mellom tomtens utgangspunkt 
og mulighetsstudiets grep. 

Boligkonsept 2019

Hundehold Dyrkning Besøksgård Ysteri

BYGÅRDEN

VERN

Fire av bygningene 
på tomten er på 
Riksantikvarens 
gule liste. De røde 
byggene utenfor 
tomteavgrensingen 
er formelt fredet etter 
kulturminneloven. 

TILGJENGELIGHET

Tomten på Adam-
stuen har god 
kollektivdekning. 
Trikk 17 og 18, har 
hyppige avganger til 
og fra sentrum. Det 
er heller ikke lange 
veien til Ring 2 eller 
buss 20/21/37. 

BARRIERER

Eksisterende 
bygningsmasse og 
veier oppleves per i 
dag som de største 
barrierene. Tomtens 
funksjon i dag er ikke 
inkluderende for 
mennesker som ikke 
har en tilknytning til 
utdannings-
institusjonen.

GRØNNSTRUKTUR

Tomten har parken 
Idioten i sør og 
Lindernparken i nord.
På selve tomten er 
det mest asfalt, med 
hint av grønt enkelte 
steder. Et av disse 
hintene er et vernet 
lindelysthus.  

PLAN

Indremedisinbygget blir til Hundehuset
Hundehuset skal dekke alle behov en hundeeier møter. 
På baksiden av bygget vil det også være en inngjerdet 
park, slik at hundene kan løpe fritt midt i byen.

Kjelesentralen blir til Kjelen
Fra teknisk avdeling til samlingspunkt. Bevertning 
på Kjelen, med kortreist mat fra Repro og utsikt over 
besøksgården. Lett synlig med sin ikoniske pipe. 

Reproduksjonsbygget blir til Repro
Repro er besøksgården, og vil huse geit, sau, høns, bier 
og bestyrer. I tillegg til fjøs, vil det være ysteri. Slik at det 
kan produseres kortreist mat. 

OMBRUK AV BYGNINGER
VISJON

MÅL

Fjøs

Lagring

Hundeskole

Hundeklinikk
Hundekafé

Takterrasse

Bevertning

Kjøkken

Bigård på tak
Våningshus Ysteri

Uteareal for geit/sau på tak

Hundebarnehage/hundehotell

Hundebutikk Hundesalong

Bolig

Urban tolkning av tradisjonelle gårdsfunksjoner med ulike fokusområder.

Bolig
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PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Hvordan skape et boligkonsept som tilrettelegger for 
dyrehold og tradisjonelle gårdsfunksjoner midt i byen?

For å løse denne problemstillingen har vi valgt å gå for 
konseptet Bygården. Bygården skal huse mennesker og 
dyr i skjønn forening, midt i byen. 

 

Bygården skal videreføre identiteten til Veterinærhøg-
skolen gjennom et boligkonsept som tilfører kvaliteter 
rettet mot beboerne og byen som helhet.

• Tilgjengeliggjøre området 
• Dyrehold 
• Dyrkning

• Forbinde og etablere gjennomganger
• Ombruk og gjenbruk 

• Skape ulike bolig typologier 
• Etablere en boligstruktur som forholder seg godt til 

omgivelsene 

Gjennom en mulighetsstudie har vi sett på et 
boligkonsept som vi mener passer til den historiske 
identiteten og svarer på en mangelvare i sentrums-
kjernen. Dyr og dyrkning har hatt en plass på denne 
tomten siden 1600-tallet, og det er ingen grunn til at 
denne identiteten skal forsvinne selv om utdanning-
sinstitusjonen gjør det. Tomten ligger i et område med 
varierende bygningstypologi, dog med lite rekkehusbe-
byggelse. Det er derfor en viktig del av vårt konsept å 
tilrettelegge for enda mer variert boligtypologi. 

For området som en helhet er det også viktig at tomten 
åpnes. Nye forbindelser, ombruk av bygninger med ny 
funksjon, åpning av fasader og forene parkdraget fra I
dioten til Lindernpark er prioriterte grep i konseptet. 
Konseptet skal gi en verdi til hele byen og ikke bare 
beboerne, selv om disse er klart prioritert. 

Vi har sett på tomten gjennom ulike metoder; sosio-
kulturell stedsanalyse, typo-morforlogisk analyse, 
befaringer og SWOT-analyse.

Ved å teste ulike tettheter og mulig utnyttelse gjennom 
varierte boligtypologier har vi kommet frem til et forslag 
som skaper konsensus mellom tomtens utgangspunkt 
og mulighetsstudiets grep. 
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Hundehold Dyrkning Besøksgård Ysteri

BYGÅRDEN

VERN

Fire av bygningene 
på tomten er på 
Riksantikvarens 
gule liste. De røde 
byggene utenfor 
tomteavgrensingen 
er formelt fredet etter 
kulturminneloven. 

TILGJENGELIGHET

Tomten på Adam-
stuen har god 
kollektivdekning. 
Trikk 17 og 18, har 
hyppige avganger til 
og fra sentrum. Det 
er heller ikke lange 
veien til Ring 2 eller 
buss 20/21/37. 

BARRIERER

Eksisterende 
bygningsmasse og 
veier oppleves per i 
dag som de største 
barrierene. Tomtens 
funksjon i dag er ikke 
inkluderende for 
mennesker som ikke 
har en tilknytning til 
utdannings-
institusjonen.

GRØNNSTRUKTUR

Tomten har parken 
Idioten i sør og 
Lindernparken i nord.
På selve tomten er 
det mest asfalt, med 
hint av grønt enkelte 
steder. Et av disse 
hintene er et vernet 
lindelysthus.  

PLAN

Indremedisinbygget blir til Hundehuset
Hundehuset skal dekke alle behov en hundeeier møter. 
På baksiden av bygget vil det også være en inngjerdet 
park, slik at hundene kan løpe fritt midt i byen.

Kjelesentralen blir til Kjelen
Fra teknisk avdeling til samlingspunkt. Bevertning 
på Kjelen, med kortreist mat fra Repro og utsikt over 
besøksgården. Lett synlig med sin ikoniske pipe. 

Reproduksjonsbygget blir til Repro
Repro er besøksgården, og vil huse geit, sau, høns, bier 
og bestyrer. I tillegg til fjøs, vil det være ysteri. Slik at det 
kan produseres kortreist mat. 

OMBRUK AV BYGNINGER
VISJON

MÅL

Fjøs

Lagring

Hundeskole

Hundeklinikk
Hundekafé

Takterrasse

Bevertning

Kjøkken

Bigård på tak
Våningshus Ysteri

Uteareal for geit/sau på tak

Hundebarnehage/hundehotell

Hundebutikk Hundesalong

Bolig

Urban tolkning av tradisjonelle gårdsfunksjoner med ulike fokusområder.

Bolig
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Hovedtilnærmingen vår til veterinærhøgskoletomten 
har vært historie, identitet og forbindelser. Før tomten 
fikk funksjon som utdanningsinstitusjon har det vært 
bymark. Sett fra tidlig 1600-tallet og til i dag har tomten 
huset tradisjonelle gårdsfunksjoner og dyrehold. 
Boligkonseptet vårt omhandler derfor dyr i byen. 
For å inkorpere dyr og dyrkning i boligkonseptet har vi 
hentet inspirasjon fra Kampen økologiske barnebonde-
gård, samt sett på muligheter for å tilrettelegge for 
dyrehold både innad og utenfor boligene. 

Tetthetsstudiene M:1-M:4 viser de ulike 
tilnærmingene vi har hatt for å få til boligkonseptet vårt.

M:1 bevarer alle bygninger og det fylles inn nye 
bygninger i de ledige rommene. Dette er et forsøk 
på en slags “organisk” planlegging, hvor Adamstuen 
bare vokser innenfor bygd struktur etter hva som 
trengs innenfor tomteavgrensningen.
Besøksgård 941 kvm 
Hundeparken 671 kvm 
Dyrkning 442 kvm 
Bygningsmassen er totalt 43 100 kvm BRA.

M:2 bevarer litt av bygningene som står der i dag, og 
det er hentet inspirasjon fra omkringliggende 
områder. Dette alternativet er et forsøk på å se 
hvordan tomten kunne ha blitt utviklet dersom det 
ikke hadde hatt formål som utdanningsinstitusjon. 
Besøksgård 2693 kvm
Hundepark 1283 kvm
Dyrkning 560 kvm. 
Bygningsmassen er totalt 25 200 kvm BRA.

M:3 er å rive alle eksisterende bebyggelse for å få 
maksimal utnyttelse av tomten. Dette alternativet er 
også et forsøk på å se hvordan området kunne blitt 
dersom det ble bygd ut med litt samme stil som 
områdene rundt, med mer kvartalstruktur og 
forbindelser rundt og gjennom området. 
Besøksgård 2490 kvm 
Dyrkning og hundepark 0 kvm
Bygningsmasse er totalt 61 142 kvm BRA.

M:4 er en hybrid av alternativ to og tre, og vår 
anbefaling. Ved å bevare sirkelen som en forlengelse av 
Adamstuen torg og legge til rekkehusbebyggelse i en 
åpen kvartalstruktur blir utnyttelsen på tomten høyere, 
uten at det går på bekostning av besøksgården, 
hundeparken eller dyrkningsområdet. 
Besøksgård  3263 kvm
Hundepark 1356 kvm
Dyrkning har 799 kvm.
Bygningsmassen er totalt 33 853 kvm BRA.

Bygården - Adamstuen - Gruppe 7 - Henriksen, Holm, Klemmetsen, Nordeide, Søvde Boligkonsept 2019

1 32

M:4

M:3

M:1

M:2

TILGJENGELIGHET

BYGNINGSMASSE

EKSISTERENDE

EKSISTERENDE FREMTIDIG (M:4)

FREMTIDIG (M:4)

Besøksgården er inngjerdet, med 
dyrkning ved siden av. Ny bevertning 
i Kjelen, tidligere kjelesentralen.

Nytt torg i forlengelse av det 
eksisterende Adamstuen torg

Hundepark bak Hundehuset, tidligere 
kjent som indremedisinbygget.

Snitt A-A’

ILLUSTRASJONSBILDER AV NYE FUNKSJONER I M:4

%BRA: 105% 
%BYA: 36% 

%BRA: 257%
%BYA: 43%

%BRA: 180%
%BYA: 52%

%BRA: 141%
%BYA: 40%

A

A’
1

2

3

Tilgjengeligheten for området rundt tomten er veldig god. 
Selve tomten isolert, har dårlig tilgjengelighet. Eksempelvis 
på befaringen ble vi usikre på hvor vi kunne gå. Mye av 
grunnen til dette er tomtens funksjon i dag, men fremtidig 
bruk av tomten trenger ikke å forholde seg til dette.

Det er blitt laget et nytt torg, i forlengelse av det eksisteren-
de Adamstuen torg. Dette torget er en naturlig inngang til 
tomten. Det er også laget flere nye veier på henholdsvis 3,5 
meter, slik at utrykningskjøretøy har mulighet til å komme inn 
på området. Det er dog to veier som er på 2,5 meter, disse har 
tilknytning sør på tomten på hver sin side av Hovedbygnin-
gen. Det er likevel plass for utrykning om man kjører på gress. 

Det er ikke bare mangel på opparbeidede forbindelser som 
skaper barrierer på tomten per dags dato. Bygningsmassen 
fungerer også som en vegg som isolorerer tomten. 

Endringen av bygningsmassen er ganske drastisk i vårt 
mulighetsstudie. Det blir en total endring i bevegelses-
mønster og bygningsmasse. Det er likevel tre bygninger 
som for stå relativt uendret. De eksisterende byggene er 
det ønskelig å demontere for gjenbruk av materialer. 
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Hovedtilnærmingen vår til veterinærhøgskoletomten 
har vært historie, identitet og forbindelser. Før tomten 
fikk funksjon som utdanningsinstitusjon har det vært 
bymark. Sett fra tidlig 1600-tallet og til i dag har tomten 
huset tradisjonelle gårdsfunksjoner og dyrehold. 
Boligkonseptet vårt omhandler derfor dyr i byen. 
For å inkorpere dyr og dyrkning i boligkonseptet har vi 
hentet inspirasjon fra Kampen økologiske barnebonde-
gård, samt sett på muligheter for å tilrettelegge for 
dyrehold både innad og utenfor boligene. 

Tetthetsstudiene M:1-M:4 viser de ulike 
tilnærmingene vi har hatt for å få til boligkonseptet vårt.

M:1 bevarer alle bygninger og det fylles inn nye 
bygninger i de ledige rommene. Dette er et forsøk 
på en slags “organisk” planlegging, hvor Adamstuen 
bare vokser innenfor bygd struktur etter hva som 
trengs innenfor tomteavgrensningen.
Besøksgård 941 kvm 
Hundeparken 671 kvm 
Dyrkning 442 kvm 
Bygningsmassen er totalt 43 100 kvm BRA.

M:2 bevarer litt av bygningene som står der i dag, og 
det er hentet inspirasjon fra omkringliggende 
områder. Dette alternativet er et forsøk på å se 
hvordan tomten kunne ha blitt utviklet dersom det 
ikke hadde hatt formål som utdanningsinstitusjon. 
Besøksgård 2693 kvm
Hundepark 1283 kvm
Dyrkning 560 kvm. 
Bygningsmassen er totalt 25 200 kvm BRA.

M:3 er å rive alle eksisterende bebyggelse for å få 
maksimal utnyttelse av tomten. Dette alternativet er 
også et forsøk på å se hvordan området kunne blitt 
dersom det ble bygd ut med litt samme stil som 
områdene rundt, med mer kvartalstruktur og 
forbindelser rundt og gjennom området. 
Besøksgård 2490 kvm 
Dyrkning og hundepark 0 kvm
Bygningsmasse er totalt 61 142 kvm BRA.

M:4 er en hybrid av alternativ to og tre, og vår 
anbefaling. Ved å bevare sirkelen som en forlengelse av 
Adamstuen torg og legge til rekkehusbebyggelse i en 
åpen kvartalstruktur blir utnyttelsen på tomten høyere, 
uten at det går på bekostning av besøksgården, 
hundeparken eller dyrkningsområdet. 
Besøksgård  3263 kvm
Hundepark 1356 kvm
Dyrkning har 799 kvm.
Bygningsmassen er totalt 33 853 kvm BRA.
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FREMTIDIG (M:4)

Besøksgården er inngjerdet, med 
dyrkning ved siden av. Ny bevertning 
i Kjelen, tidligere kjelesentralen.

Nytt torg i forlengelse av det 
eksisterende Adamstuen torg

Hundepark bak Hundehuset, tidligere 
kjent som indremedisinbygget.

Snitt A-A’
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Tilgjengeligheten for området rundt tomten er veldig god. 
Selve tomten isolert, har dårlig tilgjengelighet. Eksempelvis 
på befaringen ble vi usikre på hvor vi kunne gå. Mye av 
grunnen til dette er tomtens funksjon i dag, men fremtidig 
bruk av tomten trenger ikke å forholde seg til dette.

Det er blitt laget et nytt torg, i forlengelse av det eksisteren-
de Adamstuen torg. Dette torget er en naturlig inngang til 
tomten. Det er også laget flere nye veier på henholdsvis 3,5 
meter, slik at utrykningskjøretøy har mulighet til å komme inn 
på området. Det er dog to veier som er på 2,5 meter, disse har 
tilknytning sør på tomten på hver sin side av Hovedbygnin-
gen. Det er likevel plass for utrykning om man kjører på gress. 

Det er ikke bare mangel på opparbeidede forbindelser som 
skaper barrierer på tomten per dags dato. Bygningsmassen 
fungerer også som en vegg som isolorerer tomten. 

Endringen av bygningsmassen er ganske drastisk i vårt 
mulighetsstudie. Det blir en total endring i bevegelses-
mønster og bygningsmasse. Det er likevel tre bygninger 
som for stå relativt uendret. De eksisterende byggene er 
det ønskelig å demontere for gjenbruk av materialer. 
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PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Tomten er plassert i Ski Øst, på grensen til det som anses 
som området Ski sentrum. Det er i dag ingen bymessig 
aktivitet i selve området, men utarter seg mer som et 
industriområde bestående av næringsfunksjoner som 
ikke nødvendigvis verdiøker området som helhet eller 
for Ski som by. Gjennom kommunale føringer ønsker 
man   å endre bruken av området fra industri til bolig. 
Tomten har en noe kompleks struktur fordelt på 21 ulike 
tomter. Den ligger også parallelt med Østre toglinje 
(Oslo - Mysen) og har kun én innkjøring. Per i dag er det 
få grunner til å skulle oppholde seg på tomten med min-
dre man arbeider i en av næringsbyggene eller trener 
på treningssenteret som ligger der. Med de overnevnte 
utfordringer som avgrenset ramme, formuleres vår hov-
edproblemstilling til;

Hvordan kan Ski Øst best utvikles som et helhetlig og verd-Hvordan kan Ski Øst best utvikles som et helhetlig og verd-
iskapende område?iskapende område?

Vi søker dermed å utforske hvordan tomten kan utvikles 
til å bli et attraktivt boligområde med sosial interaksjon 
mellom målgruppene som ønskes til området, hvordan 
tomten kan utvikles til å bli en integrert del av Ski sen-
trum og ikke en konkurrerende bydel, samt hvordan ut-
vikling av tomten kan tilføre området som helhet sted-
lige kvaliteter. 

Kurset har omhandlet utvikling av et boligkonsept på en 
gitt tomt, som i vårt tilfelle er en tomt på ca 118 daa i Ski 
Øst - et nåværende industriområde. Oppgaven søker å 
undersøke hvordan den gitte tomten kan transformeres 
fra det nåværende industriområde til et kvalitetsmessig 
boligområde med nytenkende boligkonsepter.

Boligkonseptet vil være spesielt rettet mot en kombi-
nasjon av barnefamilier og senior pluss generasjonen, 
som nå utgjør flere og flere friske eldre mennesker som 
søker både tilrettelagte bokvaliteter samt stimulerende 
sosiale aktiviteter både inne og ute. 

Vi vil derfor utforske et konsept vi kaller “Private space 
- Shared space”, som søker å både optimalisere boligflat-
er og samtidig stimulere til sosial interaksjon. På selve 
tomten vil vi tilrettelegge for en miks av bolig og næring, 
hvorpå næringsdelen vil ha hovedvekt på servicefunks-
joner. Videre vil oppgaven utforske hvordan ulik utform-
ing og tetthet kan brukes til å utforme området, skape 
liv og flyt, samt å knytte området sammen med nærlig-
gende funksjoner og sentrumsområder. 

plantegning/HOVEDGREP/anbefalt løsning

Boligkonsept 2019

  

Tilstand: Liten gjenbruksverdi

Kobling: Integrert bydel

Jernbanen: Skaper barrier

Isolasjon: 
Behov for bedre flyt

drømtorp park
Ski’s grønne bydel
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?

Visjonen for prosjektet er kunne skape liv og puls i et område 
som per i dag er lite attraktivt og nokså isolert. Gjennom å 
transformere både funksjoner og flyt og ved å skape gode og 
trygge byrom, attraktive grønne og blå soner, samt tilby nye 
urbane konsepter og boligtypologier søker vi å tilby kompli-
menterende tilbud til de som ønsker å flytte, jobbe eller in-
vestere i det nye området Ski Øst. Gjennom en transformas-
jon av området søkes det å kunne tilføre noe til Ski som by 
og Follo som en region i vekst. Målet er å endre Ski Øst til å 
skulle bli en egen verdiskapende bydel som også kan utvikle 
en egen karakter i bybildet. Det er derfor viktig å lykkes med 
å koble Ski Øst opp mot resten av områdene i Ski, gjennom 
å skape effektive overganger og grønnere mobilitet som ko-
bles opp mot de omkringliggende funksjoner, områder og 
knutepunkter. 

Konseptet vi søker å utforske i det aktuelle området vil ivareta 
ulike målgrupper og dekke ulike behov. Gjennom en miks av 
boligtyper, størrelser og funksjoner vil dette området kunne 
vekkes til liv på en annen måte enn per i dag. Vi ønsker sp-
esielt å utforske målgruppen funksjonsfriske eldre, ettersom 
dette nå fremover vil være et segment man må hensynta, ink-
ludere og finne nye spenvnende løsninger for. Eldrebølgen 
er per i dag en realitet, og utfordringer som foreligger her 
med hensyn til deres behov omkring tilrettelagte boligkon-
septer, aktiviteter, byliv og infrastruktur er noe vi vil fokusere 
på i denne oppgaven. Vi søker derfor å skape boligkonsepter 
som blant annet etablerer tilbud som dekker fasen 60-80 år, 
hvor mange per i dag er svært funksjonsfriske og ønsker mye 
mer ut av både sitt sosiale liv og søker ulike stimulerende 
aktiviteter i sin hverdag. I kombinasjon med denne målgrup-
pen vil vi inkludere småbarnsforeldre og førstegangskjøpere 
av boliger. På området vil vi derfor se på muligheten for å 
skape synergieffekter mellom de ulike målgruppene, som for 
eksempel kombinasjonen barn og eldre, i det vi ser at disse 
segmentene har mye å tilføre hverandre gjennom å kunne 
bo tett på og også kunne skape uformelle soner på gateplan 
som hvor man kan interagere. Det er viktig å skape liv, puls 
og aktivitet på gateplan, slik at dette område får mulighet til 
å kunne etablere en egen atmosfære både i forbindelse med 
sentrumskjernen, samt å kunne etableres som et attraktivt 
område uavhengig av de omkringliggende områdene i Ski 
sentrum.

Boligkonseptet vi utvikler skal samtidig som det treffer et 
økende marked i funksjonsfriske eldre, ha et mangfold i både 
mennesker og boligtypologier. Nøkkelen til at dette bolig-
konseptet skal kunne fungere er sosiale møteplasser mellom 
de ulike menneskene som skal bo her. For å få til dette vil 
det fokuseres på gode fellesarealer og andre møteplasser 
som stimulerer til interaksjon. Det er viktig å presisere at bol-
igkonseptet vil ha fokus på at beboerne skal kunne løse de 
dagligdagse gjøremålene sine effektivt. Det vi utfordrer er 
det å dele mer, møtes mer, og ha tid til den gode samtalen.

Drømtorp Park - Ski Øst, Follo  - Pettersen, Naess, Liven, Singh, Steinsvik Boligkonsept 2019
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?

Visjonen for prosjektet er kunne skape liv og puls i et område 
som per i dag er lite attraktivt og nokså isolert. Gjennom å 
transformere både funksjoner og flyt og ved å skape gode og 
trygge byrom, attraktive grønne og blå soner, samt tilby nye 
urbane konsepter og boligtypologier søker vi å tilby kompli-
menterende tilbud til de som ønsker å flytte, jobbe eller in-
vestere i det nye området Ski Øst. Gjennom en transformas-
jon av området søkes det å kunne tilføre noe til Ski som by 
og Follo som en region i vekst. Målet er å endre Ski Øst til å 
skulle bli en egen verdiskapende bydel som også kan utvikle 
en egen karakter i bybildet. Det er derfor viktig å lykkes med 
å koble Ski Øst opp mot resten av områdene i Ski, gjennom 
å skape effektive overganger og grønnere mobilitet som ko-
bles opp mot de omkringliggende funksjoner, områder og 
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Konseptet vi søker å utforske i det aktuelle området vil ivareta 
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vekkes til liv på en annen måte enn per i dag. Vi ønsker sp-
esielt å utforske målgruppen funksjonsfriske eldre, ettersom 
dette nå fremover vil være et segment man må hensynta, ink-
ludere og finne nye spenvnende løsninger for. Eldrebølgen 
er per i dag en realitet, og utfordringer som foreligger her 
med hensyn til deres behov omkring tilrettelagte boligkon-
septer, aktiviteter, byliv og infrastruktur er noe vi vil fokusere 
på i denne oppgaven. Vi søker derfor å skape boligkonsepter 
som blant annet etablerer tilbud som dekker fasen 60-80 år, 
hvor mange per i dag er svært funksjonsfriske og ønsker mye 
mer ut av både sitt sosiale liv og søker ulike stimulerende 
aktiviteter i sin hverdag. I kombinasjon med denne målgrup-
pen vil vi inkludere småbarnsforeldre og førstegangskjøpere 
av boliger. På området vil vi derfor se på muligheten for å 
skape synergieffekter mellom de ulike målgruppene, som for 
eksempel kombinasjonen barn og eldre, i det vi ser at disse 
segmentene har mye å tilføre hverandre gjennom å kunne 
bo tett på og også kunne skape uformelle soner på gateplan 
som hvor man kan interagere. Det er viktig å skape liv, puls 
og aktivitet på gateplan, slik at dette område får mulighet til 
å kunne etablere en egen atmosfære både i forbindelse med 
sentrumskjernen, samt å kunne etableres som et attraktivt 
område uavhengig av de omkringliggende områdene i Ski 
sentrum.

Boligkonseptet vi utvikler skal samtidig som det treffer et 
økende marked i funksjonsfriske eldre, ha et mangfold i både 
mennesker og boligtypologier. Nøkkelen til at dette bolig-
konseptet skal kunne fungere er sosiale møteplasser mellom 
de ulike menneskene som skal bo her. For å få til dette vil 
det fokuseres på gode fellesarealer og andre møteplasser 
som stimulerer til interaksjon. Det er viktig å presisere at bol-
igkonseptet vil ha fokus på at beboerne skal kunne løse de 
dagligdagse gjøremålene sine effektivt. Det vi utfordrer er 
det å dele mer, møtes mer, og ha tid til den gode samtalen.
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PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Vårt mål er å skape en ny delbydel som binder områ-
det sammen med et gjennomgående innovativt kon-
sept og et sterkt fokus på gjenbruk som gjenspeiles i 
både bolig- og bykvalitet. Vi ønsker å tilrettelegge for 
et konsept hvor også beboerne i området rundt kan 
ha glede og nytte av næringsbebyggelsen på tomten. 
I tillegg il vi tilrettelegge for alminnelige boliger for å 
tiltrekke en variert sammensetning av mennesker.

Vi har gjennom analysene våre sett at tomtents stør-
relse og plassering gir et behov for å gi tomten bykval-
iteter. Ved å åpne den opp for området rundt og gjøre 
den mer tilgjengelig kan tomten binde UiO og Majorst-
uen omådene tettere sammen og bli et sted man øn-
sker å tilbringe tid. 

Altså fokuserer boligkonseptet vårt ikke bare på 
bokvalitet, men også bykvalitet.

Boligkonsept 2019

NRK har vedtatt å flytte fra lokalene sine på Marienlyst 
og det er denne tomten på 101 daa som vi i denne 
oppgaven skulle utvikle et boligkonsept for. Oslo kom-
mune ønsker her å utvikle et attraktivt byområde med 
bolig, næring, forretning, tjenesteyting og kulturformål. 
By- og bokvalitet må ikke utelukke hverandre. Begge 
må ivaretas i et boligkonsept for å oppnå en bærekraft-
ig utvikling til det beste for den enkelte (boligkvalitet), 
samfunnet (bykvalitet) med fleksibilitet til å møte en-
dringer. 

Med boligkonsept forstår vi en mulig måte å gå frem 
på for å løse et problem eller skape en endring på en 
tomt. Det finnes flere måter å nå målet på, og det er 
dette som betegnes som konsepter. Dette danner 
grunnlaget for utformingen av et boligprosjekt.

Tomtens beliggenhet, struktur og utforming vil naturlig-
vis påvirke konseptutviklingen. Det skal utvikles et bol-
igkonsept som passer eiendommens utforming, plas-
sering og som tilfredsstiller ulike interesser. Analysene 
vi har gjennomført er SWOT-analyse, for å identifisere 
tomtens styrker, svakheter, muligheter og trusler, gan-
ganalyse, for å identifisere hvor folk beveger seg på 
og rundt tomten, markeds- og stedsanalyse, solana-
lyse og historiske analyser.

Kartlag over analyser gjort av tomten

Vernede utomhus områder

Ganganalyse
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Fordi området allerede er så definert, blant annet 
som et kunnskapsområde, og det allerede er flere 
forslag til hva området skal brukes til, begynte vi ras-
kt å undersøke disse forslagene og andre eventuelle 
konsepter. Her var vi inne på at området skulle bli et 
lærende miljø, med elementer som kunnskapspark, 
felles kurslokaler og verksteder, og boligene skulle 
ha elementer av co-living. Innenfor dette konseptet 
begynte vi også å utforske det vi kalte drivhuskvartalet, 
der deler av Fjernsynshuset skulle brukes som et stort 
urbant drivhus for beboerne. 

Etterhvert som vi begynte å ta for oss den allerede ek-
sisterende bygningsmassen på tomten, skjønte vi at 
det ikke nødvendigvis var konseptet som skulle danne 
rammene for hvordan tomten vår skulle være, men 
heller tomten som skulle danne rammene for kon-
septet vårt. Vi begynte da å sette oss inn i hvordan 
vi kunne bevare, transformere og gjenbruke bygnin-
gene på tomten på en måte som gjorde at tomten ville 
egne seg til et boligområde med sterk bykvalitet. Når 
vi da skulle undersøke ulike utnyttelsesgrader valgte vi 
å ikke bare undersøke ulike tetthetsgrader av bebyg-
gelse, men også ulik grad av bevaring av eksisterende 
bebyggelse

Vårt boligkonsept er:
Gjenbruk, med fokus på bærekraft, 
transformasjon og bevaring. 

Den eksisterende bygningsmassen på tomten var 
både en av de største utfordringene og en av de 
største verdiene. Basert på vår ganganalyse og ana-
lyse av barrierer anbefaler vi at bebyggelsen må styk-
kes opp for at den skal egne seg til boliger og bidra til 
at folk vil bevege seg gjennom tomten.

Det er et overordnet mål at tomtens historie skal 
komme tydelig frem i utformingen av vårt boligkonsept. 
Konseptet har som mål å gi beboerne muligheten til å 
bo i en delbydel som både tar hensyn til fremtiden, 
men også fortiden. Dette blir et viktig identitetsskap-
ende element for tomten. Boligene skal være tilpasset 
mennesker i ulike faser i livet, både ved at leilighetene 
er av forskjellige størrelser, men også fordi de ligger 
i forskjellige type boligkomplekser. Denne fleksibilitet-
en skal videreføres inn i leiligheten hvor det skal være 
mulig for boligens eiere å til en viss grad bestemme ut-
formingen av egen bolig ved at ikke-bærende vegger 
kan flyttes etter behov. Dette gjør at beboerne kan bo i 
boligen sin selv om det skjer endringer i livet. 

Marienlyst - Olsvold, Hansen, Magnusdottir, Karlstrøm og Thorenfeldt. Boligkonsept 2019

Modell av tomtens eksisterende bebyggelse

Modell av mulighetsstudie 1: Lav utnyttelse - Høy bevaring

Modell av mulighetsstudie 2: Høy utnyttelse - Lav bevaring

Modell av mulighetsstudie 3: Middels utnyttelse - Middels bevaring

Fjernsynshuset i dag

Mulig utforming av Fjernsynshuset

Før: Snitt av Fjernsynshuset som en barriere for siktlinje fra Halvor Blinderns plass

Etter: Snitt av siktlinje fra Halvor Blinderns plass gjennom nyetablert grøntdrag.

Illustrasjon av Fjernsynsgata og Kringkastingsplassen, sett fra Store Studio

Kringkastingshuset innglasset
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Fordi området allerede er så definert, blant annet 
som et kunnskapsområde, og det allerede er flere 
forslag til hva området skal brukes til, begynte vi ras-
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det ikke nødvendigvis var konseptet som skulle danne 
rammene for hvordan tomten vår skulle være, men 
heller tomten som skulle danne rammene for kon-
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Marienlyst - Olsvold, Hansen, Magnusdottir, Karlstrøm og Thorenfeldt. Boligkonsept 2019

Modell av tomtens eksisterende bebyggelse

Modell av mulighetsstudie 1: Lav utnyttelse - Høy bevaring

Modell av mulighetsstudie 2: Høy utnyttelse - Lav bevaring

Modell av mulighetsstudie 3: Middels utnyttelse - Middels bevaring

Fjernsynshuset i dag

Mulig utforming av Fjernsynshuset

Før: Snitt av Fjernsynshuset som en barriere for siktlinje fra Halvor Blinderns plass

Etter: Snitt av siktlinje fra Halvor Blinderns plass gjennom nyetablert grøntdrag.

Illustrasjon av Fjernsynsgata og Kringkastingsplassen, sett fra Store Studio

Kringkastingshuset innglasset



64



65

BELIGGENHET, BELIGGENHET, BELIGGENHET

TOMTENE: Filipstad, Grønland, Bjerke
De tre siste casene er svært ulike, men alle gruppene har hatt en visjon om «boliger for alle» og at boligkonsep-
tet skal tilby sosiale møteplasser som kan skape integrasjon på tvers. Filipstad-gruppen har ønsket å utfordre 
Tjuvholmen- imaget ved å utvikle dele-konsept boliger og integrerte almenne aktivitetssoner i og ved vannet. 
Vil kollektive boformer kunne være forenlig med Filipstad sitt markedspotensiale?  Bjerke er (den søndre del-
en av Bjerkebanen) en tomt med mange muligheter. Beliggenheten er veldig god, men samtidig utfordrende 
med tanke hvilket marked som man treffer. Antakelig kan utviklingen av dette området ligne Løren ogtiltrekke 
seg ressurssterke barnefamilier: spørsmålet er om det ligger for langt fra ‘løkka’ og om målgruppen dermed 
er en annen. Grønland er en fullstendig annen situajon. Tomta som er utforsket her, er lagd på tvers av Åker-
bergveien og oppfattes sikkert ikke som særlig attraktiv. Det som er utforsket er delvis hvordan et boligkonsept 
her kan reparere et bymessig dårlig område i Oslo og delvis hvordan/om borettslaget på Enerhaugblokkene 
kan utnytte sitt areal mellom blokkene og ned skrenten til Åkerbergveien. Det interessante her er det store 
spriket mellom hvordan høyblokkene på Enerhaugen har en helt annen markedsverdi enn området rundt. Hva 
betyr dette for muligheten til å utvikle og selge andre type og annerledes boliger i dette området?   
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Vi ønsker en stor andel bolig på tomten og har utformet tomten deretter. Tilknytning til fjorden er en 
bokvalitet mange setter høyt. Vi ønsker å tilby boliger som har direkte tilknytning til vannet, og utfor-
sket dermed ulike måter å løse dette på. Vi har kommet frem til å etablere en kanal slik at større deler 
av tomten får vannkontakt. I vår utforming får man bygninger som er svært godt egnet for boliger. 
Det gir mange boliger i tilknytning til sjøen, på grunn av punkthusene, men også på grunn av kanalen. 
Punkthusene vil få en helt unik beliggenhet med sjø på alle kanter, noe dette er noe det finnes lite av 
i Oslo. 

Utformingen av havnepromenaden er utformet med et ønske om å lage en opplevelsesrik havneprom-
enade som skiller seg ut i Oslo. Vi mener vår utforming vil gi større variasjon til havnepromenaden 
sett som helhet. Dette vil i stor grad skille seg ut fra den tradisjonelle Havnepromenaden vi finner på 
Aker Brygge. Noe som vil bidra til å skape en ny og spennende destinasjon.

Utforming av aktivitetshuset
Aktivitet er en viktig del av konseptet vårt. Vi ønsker å skape en aktiv bydel med mulighet for både 
innendørs- og utendørsaktiviteter året rundt. Derfor har vi etablert et aktivitetshus. Aktivitetshuset 
plasseres nærmest rundkjøringen og vil fungere som støyskjerming mot E18. Aktivitetshuset vil ha 
plass til mange ulike aktiviteter i tillegg til kontorlokaler, butikker og spisesteder.

Filipstad/Hans Jægers kvartal - Gruppe 9
Adrian Bergan, Frøydis Hollakleiv, Glenn Gulsett, Julie Gaarder, 
Lene Brennum.

Hans Jægers kvartal

2019

BAKGRUNN

Problemstilling: 
Hvordan kan Filipstad transformeres til et område 
som oppfyller de hverdagslige behovene og sam-
tidig bli en destinasjon langs Havnepromenaden?

Analyser:
Tomten befinner seg på Filipstad i bydel Frogner 
og har en størrelse på ca. 42 000 kvadratmeter. På 
sørsiden grenser tomten til fjorden og Tjuvholmen, 
og har en kystlinje på 430 m. Østsiden grenser 
mot Filipstadveien og Munkedamskrysset som har 
tilknytning til Vika og Aker Brygge. Nordvest grens-
er tomten til resten av transformasjonsområdet på 
Filipstad.

Den historiske analysen viser at Filipstad har en 
lang historie, og at området har vært gjennom 
mange forandringer. Filipstad har lenge vært et in-
dustriområde, noe som har satt sitt preg på tomten.

Fjordbyen strekker seg fra Frognerkilen i vest til 
Sydhavna i sørøst. Mye av Fjordbyen er allerede 
under transformasjon, som Tjuvholmen, Bjørvika 
og Sørenga. Ved utviklingen av Filipstad kan man 
derfor ta lærdom av de hittil utbygde områdene 
og funksjonene som finnes der. Analyse av funks-
jonene i fjordbyen avdekket at det er lite aktivitetstil-
bud, spesielt for barn og unge. Dette brukes som 
grunnlag ved etableringen av tilbud på Filipstad og 
brukes til å utvikle noe her som ikke allerede finnes 
i fjordbyen. 

Det er flere barrierer som hindrer enkel adkomst 
til Filipstad. For det første er rundkjøringen i nord, 
som binder Filipstad med Observatorie terrasse og 
Ruseløkka/Vika en barriere. Den oppfattes som en 
barriere fordi det er en stor rundkjøring med mye 
trafikk, og overgangsfeltene er trukket ut på siden 
slik at det blir langt å gå rundt. Den andre barrieren 
er Filipstadveien, fra rundkjøringen og ned til Aker 
Brygge/ Tjuvholmen. 

I markedsanalyses fremkom det at den demograf-
iske sammensettningen er relativt lik som i Oslo.  
Det som er viktig å ta med seg videre er at det er 
over 60 % aleneboende i analyseområdet. Det bør 
også tilrettelegges for at det er mange i området 
som er unge og i etableringsfasen.Videre er det en 
høy kjøpekraft på Filipstad. Det i snitt 44 % høyere 
inntekt her og gjennomsnittlig formue er over dob-
belt så stor. 
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Boligkonsept 2019

Den valgte utformingen av 
Hans Jægers kvartal.

Tomteavgrensning

Prioriterte ferdselsårer

Kollektivpunkt

Tomteavgrensning

Tilkoblingspunkt

Fremtidige ferdselsårer

Marked- og stedsanalyse

62% 25% 3% 6% 3%
Aleneboende Par uten barn

Aleneboende med
barn

Par med små barn Par med store barn

(59%) (23%) (4%) (9%) (5%)

Barrierekart
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KONSEPT
For å finne konseptet har vi fokusert på hvilke kvaliteter 
tomten har, hvilke funksjoner området trenger og hva 
som allerede eksisterer i de tilknyttede områdene. På 
bakgrunn av teori og analyser har vi kommet frem til 
de tre hovedelementene i konseptet: Livet ved, i og på 
vannet, En aktiv hverdag og Fellesskap.

Livet på, i og ved vannet
På Hans Jægers kvartal skal vannet være tilgjengelig, 
både for de som bor der og for besøkende, og det skal 
være en tilstedeværelse av vann på hele tomten. Kana-
len vil skape variasjon i bevegelsen langs kaifronten og 
en dynamisk utforming, samt bolig med direkte tilkny-
tning til vannet. Brygger skal gi alle tilgang til å komme 
helt ned til vannkanten. Bryggene skal også kunne gi 
tilgang med båt og andre fartøy på vannet. Et utendørs 
oppvarmet basseng skal bli en destinasjon på Hans 
Jægers kvartal som kan brukes året rundt. Vi mener det 
vil være et godt marked for denne typen aktivitet da det 
ikke finnes i Oslo i dag og lignende tilbud som utendørs 
badstu har blitt veldig populært. 

Fellesskap
På Hans Jægers kvartal tilrettelegges det for ulike hush-
oldninger og for mennesker i
forskjellige faser av livet. På Hans Jægers kvartal skal 
man finne en bolig som tilbyr mer enn primære bolig-
behov, hvor du har tilgang til en mengde av fasiliteter 
som nabolaget deler. Cohousing-konseptet skaper flere 
møteplasser, gir bedre naboskap og mer tilhørighet. 
Vi har utviklet to ulike cohousing-konsepter; “Fami-
liedrømmen” og “Exclusive”. Familiedrømmen er til-
passet barnefamilier og aleneboende. Her er målet å ef-
fektivisere arealbruken og tilby fasiliteter som kan gjøre 
hverdagen for barnefamilier lettere. Exclusive-konsep-
tet er tilpasset de som ønsker noe ekstra. Her skal man 
ha tilgang til fasiliteter som man ikke har tilgang til i 
ordinære leiligheter.

En aktiv hverdag
Selv om Hans Jægers kvartal befinner seg i Oslo sen-
trum, skal man ha mulighet til å ha en aktiv livsstil. Det 
skal myldre av aktivitet på Hans Jægers kvartal, både i 
form av fysisk aktivitet, rekreasjon og kulturell aktivitet. 
Hans Jægers kvartal skal bli aktivitetshuben i Fjordbyen 
og dermed tilby noe som mangler langs Havneprome-
naden i dag. Her skal man ha muligheten til å være aktiv 
året rundt, og et utendørs tilbud vil være tilgjengelig og 
gratis for alle. Fjordbyen har i dag få tilbud for trening 
utendørs, og få idrettsfasiliteter. I tillegg er det få tilbud 
rettet mot barn og unge. Det er spesielt denne målgrup-
pen vi ønsker å tilrettelegge for på Hans Jægers kvartal. 

Filipstad/Hans Jægers kvartal - Gruppe 9
Adrian Bergan, Frøydis Hollakleiv, Glenn Gulsett, Julie Gaarder, Lene Brennum.
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På Hans Jæger kvartal vil det ikke være mulig å 
ferdes med bil. Det skal etableres et underjordisk 
parkeringsanlegg for beboerne, med nedkjøring 
ved Munkedamsallmenningen. Reguleringspla-
nen legger opp til en trikketrase langs forlengels-
en av Huitfeldts gate, noe som vil gi et bedre koll-
ektivtilbud. Vi foreslår å etablere trikkestopp ved 
Munkedamskrysset og Odas plass. Ved 
Munkedamskrysset finnes det allerede en større 
bussholdeplass samt taxiholdeplass, dette vil 
dermed bli et knutepunkt på tomten. Odas plass 
blir også et knutepunkt, her finner man trik-
kestopp og muligheten for en fremtidig rutebåt. 
Båten som går fra Rådhusbrygga til Bygdøy og 
øyene i indre Oslofjord kan stoppe her. Det skal 
også være parkering for bysykkel. 
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Bjerke - Gruppe 5
Sindre Aksdal - By- og regionsplanlegging
Aleksander Ellingsve - Eiendomsutvikling
Inger Hagby - Eiendom
Kristin Einan Storeide - Landskapsarkitektur
Didrik Aleksander Ervik Tarøy - Eiendomsutvikling

BJERKE

2019

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Vi har fått i oppdrag å utvikle et boligkonsept på 
den aktuelle tomten, og teste denne i tre ulike 
varianter av tetthet og eventuelt typologi. Gjennom 
konseptutviklingen har vi lagt fokus på hvordan ikke-
kommersielle verdier kan skape merverdi for bydelen. 
Målet med mulighetsstudiet er å undersøke hva det 
er marked for, og hva det burde være marked for i 
fremtiden. Vi ønsker å gjøre den aktuelle tomten på 
Bjerke til et barrierefritt og attraktivt boligområde, som 
vil være en ressurs for beboerne og de som ferdes 
i området. Vi løser dette ved å besvare følgende 
problemstilling: 
 
Hvordan kan den aktuelle tomten utvikles slik at det 
kan bli et godt og attraktivt boligområde, som både 
binder bydel Bjerke sammen og er en ressurs for 
beboerne i bydelen? 

Eiendommen som vi skal transformere er på om lag 
85 dekar, og er en del av Bjerke Travbane. Tomten 
blir i dag brukt til dyrehospital, staller, treningsanlegg 
og innhegninger for hest, i tillegg står det et 
kombinasjonsbygg på eiendommen. På tomten står 
det i dag syv objekter som er kommunalt listeført; 
seks staller fra 1932, samt deler av Bjerke gård. 
Tomten heller jevnt fra nord mot sør med 17 meter i 
høydeforskjell. Den sørlige delen av tomten ligger 
høyere enn tilgrensende eiendom og har derfor gode 
utsikts- og solforhold.
 
Tomten ligger sentralt i bydel Bjerke, sør for 
Trondheimsveien, og det er god tilgang til både buss og 
t-bane i området. Eiendommen er omkranset av lavere 
boligbebyggelse som rekkehus, eneboliger med hage 
og tomannsboliger, med unntak av noen boligblokker. 
Flere nærliggende områder er under transformasjon, 
noe som gjenspeiles i byggeaktiviteten sør for tomten. 
I nærheten finnes det flere handels- og kollektivtilbud, 
samt et bibliotek. I tillegg ligger Refstad barneskole 
og et større idrettsanlegg tilpasset aktiviteter for alle 
årstider sør for eiendommen. Gjennom grøntdraget 
som leder nordover fra Refstaddammen kan man ta 
seg opp til Nordmarka på drøyt 15 minutter til fots. 
 
I dag er det enkelt å komme seg til eiendommen, men 
innad på tomten er det liten grad av godt opparbeidet 
infrastruktur. Dagens funksjon medfører at området 
oppleves som en barriere der det er lite naturlig å 
oppholde seg, med mindre man deltar i aktivitetene 
som finner sted der.
 
Med sine gode solforhold, lite støy og attraktive 
beliggenhet utenfor bykjernen, vurderer vi det til at 
tomten har et stort potensial for boligutvikling.  
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Dagens situasjon
Området oppleves som en barriere, der alle må bevege seg 
rundt tomten. De som velger å krysse den må se opp for traven-
de hester og ryttere.

Fremtidig situasjon
Tomten skal binde sammen delbydelene i bydel Bjerke og 
gangforbindelsene skal være logiske og binde sammen de 
eksisterende veiene.  
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Bjerke - Gruppe 5
Sindre Aksdal - By- og regionsplanlegging
Aleksander Ellingsve - Eiendomsutvikling
Inger Hagby - Eiendom
Kristin Einan Storeide - Landskapsarkitektur
Didrik Aleksander Ervik Tarøy - Eiendomsutvikling

BJERKE

2019

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Vi har fått i oppdrag å utvikle et boligkonsept på 
den aktuelle tomten, og teste denne i tre ulike 
varianter av tetthet og eventuelt typologi. Gjennom 
konseptutviklingen har vi lagt fokus på hvordan ikke-
kommersielle verdier kan skape merverdi for bydelen. 
Målet med mulighetsstudiet er å undersøke hva det 
er marked for, og hva det burde være marked for i 
fremtiden. Vi ønsker å gjøre den aktuelle tomten på 
Bjerke til et barrierefritt og attraktivt boligområde, som 
vil være en ressurs for beboerne og de som ferdes 
i området. Vi løser dette ved å besvare følgende 
problemstilling: 
 
Hvordan kan den aktuelle tomten utvikles slik at det 
kan bli et godt og attraktivt boligområde, som både 
binder bydel Bjerke sammen og er en ressurs for 
beboerne i bydelen? 

Eiendommen som vi skal transformere er på om lag 
85 dekar, og er en del av Bjerke Travbane. Tomten 
blir i dag brukt til dyrehospital, staller, treningsanlegg 
og innhegninger for hest, i tillegg står det et 
kombinasjonsbygg på eiendommen. På tomten står 
det i dag syv objekter som er kommunalt listeført; 
seks staller fra 1932, samt deler av Bjerke gård. 
Tomten heller jevnt fra nord mot sør med 17 meter i 
høydeforskjell. Den sørlige delen av tomten ligger 
høyere enn tilgrensende eiendom og har derfor gode 
utsikts- og solforhold.
 
Tomten ligger sentralt i bydel Bjerke, sør for 
Trondheimsveien, og det er god tilgang til både buss og 
t-bane i området. Eiendommen er omkranset av lavere 
boligbebyggelse som rekkehus, eneboliger med hage 
og tomannsboliger, med unntak av noen boligblokker. 
Flere nærliggende områder er under transformasjon, 
noe som gjenspeiles i byggeaktiviteten sør for tomten. 
I nærheten finnes det flere handels- og kollektivtilbud, 
samt et bibliotek. I tillegg ligger Refstad barneskole 
og et større idrettsanlegg tilpasset aktiviteter for alle 
årstider sør for eiendommen. Gjennom grøntdraget 
som leder nordover fra Refstaddammen kan man ta 
seg opp til Nordmarka på drøyt 15 minutter til fots. 
 
I dag er det enkelt å komme seg til eiendommen, men 
innad på tomten er det liten grad av godt opparbeidet 
infrastruktur. Dagens funksjon medfører at området 
oppleves som en barriere der det er lite naturlig å 
oppholde seg, med mindre man deltar i aktivitetene 
som finner sted der.
 
Med sine gode solforhold, lite støy og attraktive 
beliggenhet utenfor bykjernen, vurderer vi det til at 
tomten har et stort potensial for boligutvikling.  
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Dagens situasjon
Området oppleves som en barriere, der alle må bevege seg 
rundt tomten. De som velger å krysse den må se opp for traven-
de hester og ryttere.

Fremtidig situasjon
Tomten skal binde sammen delbydelene i bydel Bjerke og 
gangforbindelsene skal være logiske og binde sammen de 
eksisterende veiene.  
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Basert på de analysene og registreringene vi har 
gjort, kom vi frem til følgende konseptet «Mangfoldige, 
inkluderende og tilgjengelige Bjerke». Bydel Bjerke 
består i dag av et mangfold av mennesker med ulik 
alder, kjønn, etnisitet og bakgrunn, men er også en 
bydel med store sosiale forskjeller mellom delbydelene. 
Gjennom boligkonseptet ønsker vi å legge vekt 
på bokvalitet for å fremme sosial bærekraft, ved å 
styrke beboernes fysiske levekår, og legge til rette for 
sosialisering og et godt nabolag. For å fremme sosial 
bærekraft er det sentralt å skape sosiale møteplasser 
som skal være tilgjengelige for alle, slik at beboere 
både på og rundt tomten kan møtes. I tillegg er det å 
skape et godt nabolag vesentlig for å skape et sterkt 
lokalmiljø, og for å tiltrekke seg alle typer mennesker. 

Gjennom mulighetsstudiene har vi testet ut tre typer 
tetthet: lav, middels og høy. Felles for alle alternativene 
er videreføring av grøntdraget, de nye møteplassene, 
boligtypologien og veistrukturen. Vi ønsker å 
tilgjengeliggjøre tomten vår, og gjøre den barrierefri. 
Ved å tilgjengeliggjøre området og legge til rette for 
ulik aktivitet og boligtypologi, vil dette kunne bidra til å 
skape et mangfoldig og inkluderende miljø. 

Ved å koble sammen grøntdragene som strekker 
seg nordover og sørover for tomten, og utvide det 
med en park, vil det bidra til å åpne opp området for 
allmennheten og samtidig muliggjøre at beboerne 
og andre som ferdes i området kan møtes. To akser 
har vært essensielle ved valg av veier; nordøst 
– sørvestaksen som sikrer forbindelsen mellom 
«sentrumskjernen» på Bjerke og Økern, og sørøst-
nordvest-aksen som skaper en gangforbindelse 
mellom de to boligfeltene som i dag er adskilt. Ved 
valg av veistruktur har de myke trafikantene blitt 
prioritert, og vi har valgt å begrense biltrafikken inne på 
området ved å utelukke gjennomkjøring på gateplan. 
Disse to er viktige for å oppnå den forbindelsen planen 
søker å ha mellom de omkringliggende delbydelene. 
Vi har etablert tre møteplasser der vi legger til rette 
for aktivitet som appellerer til alle aldersgrupper for å 
skape et inkluderende miljø.

Som nevnt testet vi ut tre ulike tettheter, der vår 
anbefalte løsning var middels. Middels tetthet ga en 
god balanse mellom kompakt byutvikling og bokvalitet. 
Vi jobbet med samme boligtypologi (rekkehus, 
blokker og punkthus) i alle alternativene, men i 
anbefalingen var balansen mellom utbyggingsvolum 
og uteoppholdsarealer best. Ved middels utnyttelse 
fikk vi gode muligheter for variasjon i bebyggelsen, 
skapt myke overganger til eksisterende bebyggelse 
og nok areal til både private- og offentlige byrom. 
 

3D illustrasjoner løsning etc

Bjerke - Aksdal, Ellingsve, Hagby, Storeide og Tarøy Boligkonsept 2019
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Prinsippsnitt
Vi ønsker å skape en myk overgang til den eksisterende bebyggelsen rundt tomten. Vi har derfor valgt å legge lavere rekkehus mot 
eneboligbebyggelsen sørøst for tomten, og trappet ned Refstadtunet mot eneboligbebyggelsen i nordvest. 

Snitt på tvers av tomten - nordvest til sørøst
VI har foreslått en nedtrapping av bebyggelsen mot sør. Dette, sammen med terrengets helning, fører til at flere enheter får utsikt, 
samt at gårdsrommene mellom byggene fremdeles får sollys. 

Fremtidig situasjon
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
Basert på de analysene og registreringene vi har 
gjort, kom vi frem til følgende konseptet «Mangfoldige, 
inkluderende og tilgjengelige Bjerke». Bydel Bjerke 
består i dag av et mangfold av mennesker med ulik 
alder, kjønn, etnisitet og bakgrunn, men er også en 
bydel med store sosiale forskjeller mellom delbydelene. 
Gjennom boligkonseptet ønsker vi å legge vekt 
på bokvalitet for å fremme sosial bærekraft, ved å 
styrke beboernes fysiske levekår, og legge til rette for 
sosialisering og et godt nabolag. For å fremme sosial 
bærekraft er det sentralt å skape sosiale møteplasser 
som skal være tilgjengelige for alle, slik at beboere 
både på og rundt tomten kan møtes. I tillegg er det å 
skape et godt nabolag vesentlig for å skape et sterkt 
lokalmiljø, og for å tiltrekke seg alle typer mennesker. 

Gjennom mulighetsstudiene har vi testet ut tre typer 
tetthet: lav, middels og høy. Felles for alle alternativene 
er videreføring av grøntdraget, de nye møteplassene, 
boligtypologien og veistrukturen. Vi ønsker å 
tilgjengeliggjøre tomten vår, og gjøre den barrierefri. 
Ved å tilgjengeliggjøre området og legge til rette for 
ulik aktivitet og boligtypologi, vil dette kunne bidra til å 
skape et mangfoldig og inkluderende miljø. 

Ved å koble sammen grøntdragene som strekker 
seg nordover og sørover for tomten, og utvide det 
med en park, vil det bidra til å åpne opp området for 
allmennheten og samtidig muliggjøre at beboerne 
og andre som ferdes i området kan møtes. To akser 
har vært essensielle ved valg av veier; nordøst 
– sørvestaksen som sikrer forbindelsen mellom 
«sentrumskjernen» på Bjerke og Økern, og sørøst-
nordvest-aksen som skaper en gangforbindelse 
mellom de to boligfeltene som i dag er adskilt. Ved 
valg av veistruktur har de myke trafikantene blitt 
prioritert, og vi har valgt å begrense biltrafikken inne på 
området ved å utelukke gjennomkjøring på gateplan. 
Disse to er viktige for å oppnå den forbindelsen planen 
søker å ha mellom de omkringliggende delbydelene. 
Vi har etablert tre møteplasser der vi legger til rette 
for aktivitet som appellerer til alle aldersgrupper for å 
skape et inkluderende miljø.

Som nevnt testet vi ut tre ulike tettheter, der vår 
anbefalte løsning var middels. Middels tetthet ga en 
god balanse mellom kompakt byutvikling og bokvalitet. 
Vi jobbet med samme boligtypologi (rekkehus, 
blokker og punkthus) i alle alternativene, men i 
anbefalingen var balansen mellom utbyggingsvolum 
og uteoppholdsarealer best. Ved middels utnyttelse 
fikk vi gode muligheter for variasjon i bebyggelsen, 
skapt myke overganger til eksisterende bebyggelse 
og nok areal til både private- og offentlige byrom. 
 

3D illustrasjoner løsning etc

Bjerke - Aksdal, Ellingsve, Hagby, Storeide og Tarøy Boligkonsept 2019
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Prinsippsnitt
Vi ønsker å skape en myk overgang til den eksisterende bebyggelsen rundt tomten. Vi har derfor valgt å legge lavere rekkehus mot 
eneboligbebyggelsen sørøst for tomten, og trappet ned Refstadtunet mot eneboligbebyggelsen i nordvest. 

Snitt på tvers av tomten - nordvest til sørøst
VI har foreslått en nedtrapping av bebyggelsen mot sør. Dette, sammen med terrengets helning, fører til at flere enheter får utsikt, 
samt at gårdsrommene mellom byggene fremdeles får sollys. 
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Sted/Tomt Grønland - Gruppe 1
Sofie Tjeldflaat Steudel, Haris Suleman, Pernille Therese Bruvik 
Björck, Anders Unum, Anna Eikeland

ENERHAUGEN 2.0

2019

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Grønland og Enerhaugen er viktige og levende om-
råder som i dag er preget av et stort mangfold både 
når det gjelder befolkning, kultur, servicetilbud, fysiske 
strukturer og arkitektur. Beboerne her er glad i områ-
det sitt og ønsker å engasjere seg i nabolagene sine, 
men opplever at det er få arenaer å utfolde seg på. 
Flere opplever at det i dag eksisterer en kamp om by-
rommene mellom forskjellige brukergrupper. Mange 
barnefamilier uttrykker at de gjerne skulle blitt boende, 
men at det ikke finnes boliger hvor de får den plassen 
de har behov for.
Før saneringen var Enerhaugen et tett småhusom-
råde. Mange hadde trange kår, men tidligere beboere 
forteller om godt naboskap og trivsel. Tomtens plas-
sering tilsier at den burde fungere som forbindelse 
mellom Grønland og Tøyen og andre omkringliggende 
områder. I stedet oppleves tomten som en barriere, 
preget av store høydeforskjeller og brutte veiforbind-
elser. I denne oppgaven ønsker vi å forene og forster-
ke de verdiene vi finner i området i dag med de verdi-
ene småhusbebyggelsen tidligere tilførte området.
Problemstillingene vi har kommet frem til er da:
• Hvordan skape et sosialt bærekraftig boligkon-

sept i et attraktivt sentrumsområdet?
• Hvordan skape dette på en tomt preget av ter-

rengforskjeller og barrierer?

Tomten ligger i skjæringspunktet mellom Grønland og 
Enerhaugen. Den er liten og kompleks og utfordrer 
ideen om hva som er byggbare arealer. Tomten er 
en del av et av et sammenvevd teppe av strukturer, 
men bærer preg av at den ligger i et område som 
har vært utsatt for store endringer. Saneringen av 
småhusbebyggelsen på Enerhaugen har ført til at 
flere viktige forbindelser ble brutt, og skaper dermed 
et inntrykk av at området henger dårlig sammen 
med omkringliggende områder som Tøyen og 
Grønland. Tomten ligger også i et området preget 
av et stort sosialt og kulturelt mangfold, og den 
sentrale plasseringen i Oslo utsetter den for flere 
endringsprosesser som utfordrer dette mangfoldets 
tilstedeværelse i bybildet. Sammen skaper disse ulike 
elementene et spennende utfordringsbilde. Denne 
oppgaven handler om å utvikle et boligkonsept som 
svarer på disse utfordringene.
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Gruppe 1 Grønland
Sofie Tjeldflaat Steudel
Haris Suleman
Pernille Therese Bruvik Björck
Anders Unum
Anna Eikeland

Sted/Tomt Grønland - Gruppe 1
Sofie Tjeldflaat Steudel, Haris Suleman, Pernille Therese Bruvik 
Björck, Anders Unum, Anna Eikeland

ENERHAUGEN 2.0

2019

PROBLEMSTILLING

BAKGRUNN

Grønland og Enerhaugen er viktige og levende om-
råder som i dag er preget av et stort mangfold både 
når det gjelder befolkning, kultur, servicetilbud, fysiske 
strukturer og arkitektur. Beboerne her er glad i områ-
det sitt og ønsker å engasjere seg i nabolagene sine, 
men opplever at det er få arenaer å utfolde seg på. 
Flere opplever at det i dag eksisterer en kamp om by-
rommene mellom forskjellige brukergrupper. Mange 
barnefamilier uttrykker at de gjerne skulle blitt boende, 
men at det ikke finnes boliger hvor de får den plassen 
de har behov for.
Før saneringen var Enerhaugen et tett småhusom-
råde. Mange hadde trange kår, men tidligere beboere 
forteller om godt naboskap og trivsel. Tomtens plas-
sering tilsier at den burde fungere som forbindelse 
mellom Grønland og Tøyen og andre omkringliggende 
områder. I stedet oppleves tomten som en barriere, 
preget av store høydeforskjeller og brutte veiforbind-
elser. I denne oppgaven ønsker vi å forene og forster-
ke de verdiene vi finner i området i dag med de verdi-
ene småhusbebyggelsen tidligere tilførte området.
Problemstillingene vi har kommet frem til er da:
• Hvordan skape et sosialt bærekraftig boligkon-

sept i et attraktivt sentrumsområdet?
• Hvordan skape dette på en tomt preget av ter-

rengforskjeller og barrierer?

Tomten ligger i skjæringspunktet mellom Grønland og 
Enerhaugen. Den er liten og kompleks og utfordrer 
ideen om hva som er byggbare arealer. Tomten er 
en del av et av et sammenvevd teppe av strukturer, 
men bærer preg av at den ligger i et område som 
har vært utsatt for store endringer. Saneringen av 
småhusbebyggelsen på Enerhaugen har ført til at 
flere viktige forbindelser ble brutt, og skaper dermed 
et inntrykk av at området henger dårlig sammen 
med omkringliggende områder som Tøyen og 
Grønland. Tomten ligger også i et området preget 
av et stort sosialt og kulturelt mangfold, og den 
sentrale plasseringen i Oslo utsetter den for flere 
endringsprosesser som utfordrer dette mangfoldets 
tilstedeværelse i bybildet. Sammen skaper disse ulike 
elementene et spennende utfordringsbilde. Denne 
oppgaven handler om å utvikle et boligkonsept som 
svarer på disse utfordringene.
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
På bakgrunn av analysene vi har gjort, har vi kommet 
frem til et boligkonsept som har til hensikt å koble 
sammen de brutte fysiske strukturene vi finner på 
tomten, og de sosiale skillene i området rundt. Kon-
septet skal ivareta historiske verdier, samt bidra til å 
dempe klasseskiller og segregering i området. 

På grunn av at flere analyser peker på at det finnes 
få boliger tilpasset barnefamilier og fordi det er færre 
barn her enn i Oslo forøvrig, vil dette boligprosjektet 
ha spesielt fokus på denne gruppen. Ved å fylle det 
eksisterende gapet av familieboliger skaper man en 
mer mangfoldig boligmasse. Boligprosjektet skal 
realiseres gjennom å bygge boliger med fleksible 
løsninger. Vi ønsker at konseptet skal bidra til en 
sosialt bærekraftig boligutvikling. 
Vi har kommet frem til tre hovedtyper av boliger. Mel-
lom blokkene vil vi plassere fleksible modulhus som 
er spesielt rettet mot barnefamiler og vil ha kvaliteter 
deretter. I skrenten skal det være byhus. 1. etasjen vil 
være fleksibel og kan brukes som næring. Med dette 
vil gi mer liv i Åkebergveien. Vi har også plassert 
tre leilighetsblokker øst der tomten tåler en høyere 
bebyggelse.

Tomten har store høydeforskjeller og dårlige forbin-
delser mellom de ulike nivåene. Som fotgjenger og 
syklist oppleves tomten som kronglete og uoversik-
tlig. Antall boliger og hvordan de kan utformes på 
tomten, begrenses derfor av de oppstykkede fysiske 
strukturene og det kuperte terrenget. Å skape flyt ved 
å koble de ulike partiene bedre sammen, står derfor 
sentralt i boligkonseptet. Bebyggelsen vi har lagt i 
skrenten skal være med å myke opp skillene i terren-
get. I tilegg vil trapp og bro bryte barrieren skrenten 
er i dag. 

For å forsøke å motvirke polariseringen som eksis-
terer i området i dag og for å tilføre konseptet gode 
bokvaliteter, er det viktig at prosjektet tilrettelegger for 
flere møteplasser og oppholdsrom som samler bebo-
erne i området. Disse møteplassene har som hensikt 
å skape uformelle møter mellom beboerne i og rundt 
prosjektet, samt skape arenaer der folk blir kjent med 
hverandre til tross for sosiale og kulturelle forskjeller. 
Slike plasser er også viktige for den store gruppen av 
befolkningen som bor alene.
Smedgata vil bli utvidet og gå over taket på bebyg-
gelsen i skrenten. Her vil det etableres utsiktpunkt, 
cafe og flerbrukshall. Vi tenker Dette vil skape en god 
møteplass her som flere kommer til å passere.
På kanten av Enerhaugplenen, foran modulbebyg-
gelsen, blir plenen utvidet av taket på inngangen til 
flerbrukshallen. Her bygges det også felleshus til 
beboeren på Enerhaugen.

ENERHAUGEN 2.0 - GRØNLAND - Sofie Tjeldflaat Steudel, Haris Suleman, Pernille Therese Bruvik Björck, Anders Unum, Anna Eikeland Boligkonsept 2019

Åkebergveien går fra vei til gate. Smedgata får flerbrukshall, cafe og 
utsiktspunkt. Dette vil gi mer liv i gata.

Det etableres bro over Åkeberveien for å knytte 
brutte historiske forbindelser og skape bedre 
fremkommelighet

Plenen trekkes ut over flerbrukshallen 
og beboerne her får felleshus.
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I dag oppleves flere av gatene på tomten som lite attraktive. 
For å bidra til å styrke forbindelsene til omkringliggende 
områder endrer vi gatenes karakter og fyller dem med nye 
funksjoner. 

Bebyggelse i skrenten, fra Enerhaugen ned til Åkebergveien, 
vil være med på å myke opp de skarpe skillene/barrierene i 
terrenget. 

I dag er det få møteplasser på tomten. Plenen mellom blok-
kene er der, men den brukes lite. Vi vil gi tomten flere og bedre  
steder å oppholde seg og hvor besøkende opplever at det er 
godt å være. Det har derfor vært viktig at de er utformet med 
tanke på ulike funksjoner og aktiviteter som kan finne sted her.

Snitt AA’

Lav utnyttelse

Middels utnyttelse

Høy utnyttelse

Modulhus

Byhus

Leilighetsbygg
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HVA - HVORDAN- HVORFOR?
På bakgrunn av analysene vi har gjort, har vi kommet 
frem til et boligkonsept som har til hensikt å koble 
sammen de brutte fysiske strukturene vi finner på 
tomten, og de sosiale skillene i området rundt. Kon-
septet skal ivareta historiske verdier, samt bidra til å 
dempe klasseskiller og segregering i området. 

På grunn av at flere analyser peker på at det finnes 
få boliger tilpasset barnefamilier og fordi det er færre 
barn her enn i Oslo forøvrig, vil dette boligprosjektet 
ha spesielt fokus på denne gruppen. Ved å fylle det 
eksisterende gapet av familieboliger skaper man en 
mer mangfoldig boligmasse. Boligprosjektet skal 
realiseres gjennom å bygge boliger med fleksible 
løsninger. Vi ønsker at konseptet skal bidra til en 
sosialt bærekraftig boligutvikling. 
Vi har kommet frem til tre hovedtyper av boliger. Mel-
lom blokkene vil vi plassere fleksible modulhus som 
er spesielt rettet mot barnefamiler og vil ha kvaliteter 
deretter. I skrenten skal det være byhus. 1. etasjen vil 
være fleksibel og kan brukes som næring. Med dette 
vil gi mer liv i Åkebergveien. Vi har også plassert 
tre leilighetsblokker øst der tomten tåler en høyere 
bebyggelse.

Tomten har store høydeforskjeller og dårlige forbin-
delser mellom de ulike nivåene. Som fotgjenger og 
syklist oppleves tomten som kronglete og uoversik-
tlig. Antall boliger og hvordan de kan utformes på 
tomten, begrenses derfor av de oppstykkede fysiske 
strukturene og det kuperte terrenget. Å skape flyt ved 
å koble de ulike partiene bedre sammen, står derfor 
sentralt i boligkonseptet. Bebyggelsen vi har lagt i 
skrenten skal være med å myke opp skillene i terren-
get. I tilegg vil trapp og bro bryte barrieren skrenten 
er i dag. 

For å forsøke å motvirke polariseringen som eksis-
terer i området i dag og for å tilføre konseptet gode 
bokvaliteter, er det viktig at prosjektet tilrettelegger for 
flere møteplasser og oppholdsrom som samler bebo-
erne i området. Disse møteplassene har som hensikt 
å skape uformelle møter mellom beboerne i og rundt 
prosjektet, samt skape arenaer der folk blir kjent med 
hverandre til tross for sosiale og kulturelle forskjeller. 
Slike plasser er også viktige for den store gruppen av 
befolkningen som bor alene.
Smedgata vil bli utvidet og gå over taket på bebyg-
gelsen i skrenten. Her vil det etableres utsiktpunkt, 
cafe og flerbrukshall. Vi tenker Dette vil skape en god 
møteplass her som flere kommer til å passere.
På kanten av Enerhaugplenen, foran modulbebyg-
gelsen, blir plenen utvidet av taket på inngangen til 
flerbrukshallen. Her bygges det også felleshus til 
beboeren på Enerhaugen.

ENERHAUGEN 2.0 - GRØNLAND - Sofie Tjeldflaat Steudel, Haris Suleman, Pernille Therese Bruvik Björck, Anders Unum, Anna Eikeland Boligkonsept 2019

Åkebergveien går fra vei til gate. Smedgata får flerbrukshall, cafe og 
utsiktspunkt. Dette vil gi mer liv i gata.

Det etableres bro over Åkeberveien for å knytte 
brutte historiske forbindelser og skape bedre 
fremkommelighet

Plenen trekkes ut over flerbrukshallen 
og beboerne her får felleshus.
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I dag oppleves flere av gatene på tomten som lite attraktive. 
For å bidra til å styrke forbindelsene til omkringliggende 
områder endrer vi gatenes karakter og fyller dem med nye 
funksjoner. 

Bebyggelse i skrenten, fra Enerhaugen ned til Åkebergveien, 
vil være med på å myke opp de skarpe skillene/barrierene i 
terrenget. 

I dag er det få møteplasser på tomten. Plenen mellom blok-
kene er der, men den brukes lite. Vi vil gi tomten flere og bedre  
steder å oppholde seg og hvor besøkende opplever at det er 
godt å være. Det har derfor vært viktig at de er utformet med 
tanke på ulike funksjoner og aktiviteter som kan finne sted her.

Snitt AA’

Lav utnyttelse

Middels utnyttelse
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Modulhus
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Leilighetsbygg



78

 PROGRAM LAA 350 – høst 2019 – sist oppdatert 03.09.19  

 
dato tid Aktivitet Tema Innlevering/produkt 

  
FASE I: Introduksjons uke 36 -37 

05.09 09.15 Forelesning Introduksjon- boligkonsepter  
• poster 

 
10.15 forts opplegg og læringsutbytte 
11.15 “bli kjent”  

   
13.15 Work shop (AS) samarbeid 
14.15   
15.15   

06.09 09.15 Forelesning (EB) Samarbeid på tvers  
 

 
 

 
 
• grupper 

10.15 Work shop problemløsing 
11.15 ‘’  

   
13.15 informasjon Input om tomtealternativ 
14.15 mingling tomtene 
15.15 Forelesning (EB) Programmering av 

grupperabeidet/oppgavene 
 

12.09 09.15 Befaring I Oslo  (AS)   
 
 
 
 
 

 

10.15 Eget program  
11.15   

   
12.00 OUA   

 Youngstorget Oslo  
19.30  NB! Input til programmering 

13.09 08.00 OUA    
   
   

13.00   
13.15 Befaring i Oslo (KS)  
14.15 Vulkan  
15.15 Eget program   

 
FASE II: Tomtevalg og programmering av oppgaven 

 19.09 
IFLA 

09.15 Tomtebefaring 
Gruppene organiserer dette på egenhånd.  

Det skal lages en SWOT for hver av tomtene: 
• Hvilke styrker har tomta?  
• Hvilke svakheter/utfordringer?  
• Hvilke muligheter vil styrkene gi? Hva kan redusere 

svakhetene? 
• Hva kan være trusler mot styrkene/mulighetene?  

SWOT av alle 
tomtealternativene 10.15 

11.15 
 

13.15 
14.15 
15.15 

20.09 
 

09.15 Gruppearbeid  tomteanalyse  
 
 
 

10.15 Veiledning/ eksperthjelp  Besøk av eksterne eiendomsutviklere  
11.15 forts 
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13.15 Tomteauksjon Tildeling av  tomt for prosjekt  
 
Innlevering utkast 
program innen 
26.09 

14.15 Veiledning  Programmering av 
grupperabeidet/oppgavene 

15.15 forts  

 
FASE III: faglig input 

26.09 09.15 Forelesning (EB) Metoder i stedsanalyse   
10.15 ‘’  Registering, analyse og diagnose  
11.15 øvelse  (start tomteanalyse)   

    
13.15 Forelesning 

(KS) 
Programmering av uterom og 

grøntstruktur 
 

14.15 Forelesning (KS) Boligområder og områdekvalitet, 
grøntstruktur, topografi 

 

15.15 øvelse Forts tomteanalyse  
27.09 
 

09.15 Forelesning (AS) Boligtypologier og struktur XS, S, M, XL  
10.15 forts Tetthet og rommelighet  
11.15 forts   
    
13.15 Forelesning (AS) Introduksjon til SketchUp (AS)  
14.15 Øvelser    
15.15    

    Innlevering Abstract 
essay/Paper 02.10 

03.10 09.15 Forelesning EB Tilgjengelighet, funksjonell tetthet/ 
sosial bærekraft 

  

10.15 Forelesning  
Sebastian Peters 

Er du en robot? – Om byens 
utforming, menneskers samhandling 
og bevegelse» 

 

11.15 Forts.    
    
13.15 øvelser Mapping – gatestruktur og 

tilgjengelighet 
 

14.15    
15.15    

04.10 09.15 Skrivedag  
Veiledning - Individuelt essay 

 
10.15  
11.15  
  
13.15  
14.15  
15.15  

     
10.10 09.15    
 10.15 Dagstur til Gøteborg   
 11.15 Eget program    
 12.15    
 13.15     
 14.15     
 15.15    
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11.10 09.15 Veiledning (AS) Sketchup/tetthetsstudier  
10.15   
11.15   
   
13.15   
14.15   
15.15   

 
17.10 09.15 Forelesning   

10.15 Forelesning  
11.15 forelesning  
  Prosjekteksempler  
13.15 forelesning  
14.15 forelesning  
15.15 forelesning  

18.10 09.15 Forelesning   Gjenbruk og energi  NB!  foreløpig 
10.15 Forelesning Bo med dyr I by  
11.15 Forelesning  Boligers funksjonskrav, størrelser 
   
13.15 Forelesning  Klima: over, under og mellom 

bygninger. Metodiske utfordringer.  
14.15 Forelesning  Korte kretsløp – «vvs» søppel, mat  
15.15 Forelesning  felleskapsløsninger 

 
FASE IV: PROSJEKTARBEID, MULIGHETSTUDIER 

24.10 09.15 Prosjektarbeid med veil   
10.15   
11.15   
   
13.15   
14.15   
15.15   

25.10 09.15 Prosjektarbeid med veil   
10.15 forst  
11.15 forts  
   
13.15 Forelesning (EB) Skrive essay  
14.15  veiledning 
15.15    

 
31.10 09.15 Midtveis gjennomgang   

10.15 forts  
11.15 forts  
   
13.15 forts  
14.15 forts  
15.15 forts  

01.11 09.15 Midtveis gjennomgang   
10.15 forts  
11.15 forts  
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13.15 Forelesning  (?)   
14.15 forts  
15.15   

 
07.11 09.15    

10.15 Forelesning/instruksjon “Stresstest på bærekraft” 
11.15 gruppearbeid  
   
13.15   
14.15   
15.15 presentasjon  

08.11 09.15 Prosjektarbeid m veiled     
10.15   
11.15   
   
13.15   
14.15   
15.15   

 
14.11 09.15 prosjektarbeid   

10.15   
11.15   
   
13.15   
14.15   
15.15   

15.11 09.15 Seminar utenfor campus 
Tema:  Skaffe seg bolig  
 
(eget program kommer) 

 
10.15 
11.15 
 
13.15 
14.15 
15.15 

 
21.11 09.15 prosjektarbeid   

10.15   
11.15   
   
13.15   
14.15   
15.15   

22.11 09.15 prosjektarbeid   
10.15   
11.15   
   
13.15   
14.15   
15.15   

FASE IV:  
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28.11 09.15 Presentasjon m sensor   
10.15 Hele dagen  
11.15   
   
13.15   
14.15   
15.15   

29.11 09.15 Presentasjon m sensor   
10.15 Hele dagen  
11.15   
   
13.15   
14.15   
15.15   

 
05.12 09.15 Korrigering/ rapport  Innlevering av oppgave 

4.12 10.15   
11.15   
   
13.15   
14.15   
15.15   

06.12 09.15 avslutningsseminar Presentasjon  Innlevering essay 09.12 
10.15 Eget program  Paneldebatt 
11.15   
   
13.15   
14.15  Oppsummering/ kurskritikk 
15.15   
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