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1.  www.regjeringen.no/no/sub/stedsutvikling/ny-emner-og-eksempler/bolig-ny/id2363919/
2. www.arkitektur.no/heller-hekk-og-hagelangs-enn-gatelangs
3. www.arkitektnytt.no/koselig-med-peis

1.0 OM PROSJEKTET

“En god bolig og et trygt bomiljø er en 
betingelse for et godt liv. Alle bør derfor 
sikres en bolig som tilfredsstiller deres 
behov. Bebyggelsen og uteområdene 
må utformes med god kvalitet og 
løsninger som fremmer helse, miljø, 
gode møteplasser, god tilgjengelighet 
og gjør hverdagen enkel for folk.” 1

Nye boliger som tilbys på markedet i dag er ofte svært 
ensartete, både med hensyn til planløsninger, pris og 
uttrykk. Krav i TEK og høy kvadratmeterpris i pressområder 
resulterer i leiligheter med trange rom og begrenset 
bokvalitet. Utbyggere er bundet av krav om inntjening, 
forutsigbarhet i gjennomføringen, kostnadskontroll og 
salgbarhet. De profesjonelle utbyggerne velger som 
oftest veletablerte løsninger. 

Det kreves store investeringskostnader og høy 
kompetanse på mange områder for å sette i gang 
boligbygging og det er derfor begrenset i hvor stor grad 
alternative aktører har anledning til å undersøke og 
bygge utradisjonelle boligløsninger. Det er med andre ord 

med de profesjonelle aktørene.  Som et resultat av dette 
tilbys det få leiligheter på markedet som avviker fra 
tradisjonelle løsninger.

I dette prosjektet har vi derfor ønsket å studere, analysere 
og utvikle kompakte boligtypologier som kan bidra til 
nytenkning rundt boligens planløsning og kvaliteter, både 
blant ulike grupper profesjonelle og blant boligkjøpere. Vi 
mener at det må være mulig å oppnå bedre bokvalitet 
ved å tenke utradisjonelt rundt rominndeling; etasjehøyde 
og bruk av arealer gjennom døgnet, og i et lenger 
tidsperspektiv. Boligkjøperen må tilbys et bedre utvalg av 

gå på bekostning av bokvalitet.
Mye arbeid er allerede gjort på dette feltet. En stor del 
av vårt arbeid har derfor bestått i å studere og analysere 
rapporter og referanseprosjekter. Vi har latt oss inspirere 
av ulike bygningstypologier- og konsepter fra inn- og 
utland, samtidig som vi har forsøkt å tilpasse våre egne 

i vårt daglige virke.

1.1 Hva fokuserer vi på og hvorfor?

“Nye befolkningsgrupper, endret livsstil og mer nyanserte 
boligpreferanser utfordrer boligutviklingen, ikke minst på 
mindre steder. Skal kommunene være attraktive bo- og 
arbeidsmarkeder, må boligtilbudet være variert og ta opp 
i seg kvaliteter ved stedet og bomiljøet. Kommunene må 
kunne tilby boliger som ivaretar en variert etterspørsel 
avhengig av alder, livsfase og livsstil og ikke minst 
økonomi.” 1 

Sitatene er hentet fra Regjeringens temasider om by- og 

kan si seg enige i. Men hva slags behov har dagens 
borgere? Hva slags endringer i livsstil kan man observere 
og hvordan påvirker dette folks preferanser for boliger? 
Og ikke minst, hva er god bolig- og bokvalitet og hvordan 
ivareta dette i byer hvor det i økende grad er fokus på å 
bygge kompakt?

I 2015 gjennomførte Norske arkitekters landsforbund (NAL) 
og Arki tektbedriftene i Norge en spørreundersøkelse om 
bo- og boligkvalitet. Ifølge undersøkelsen har den gode 

“Boligen skal ha balkong og god lagringsplass i form av 
skapplass i leiligheten. Dersom leiligheten skal inneholde 
”det lille ekstra”, er solide og taktile materialer å fortrekke 
sammen med det å ha et ildsted.” 2 “En klar major itet i 
alle befolkningsgrupper foretrekker større og færre rom i 
boligen, fremfor mange små rom.” 3 

Gode dagslysforhold fremheves i undersøkelsen som 
den viktigste kvaliteten ved et boligområde, i form av 
boenheter med mye dagslys som strømmer inn helst 

utomhusområder prioriteres høyt. Samtidig er det viktig 
å kunne trekke seg tilbake fra felleskapet innenfor egen 
boenhet.2 Det er ikke tatt stilling til hvorvidt typologiene er 
del av et fellesskap med felles arealer og i tilfelle hvilke 
arealer som skulle supplere typologiene.
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Hva kan studeres videre? Hva er de 
viktigste kvalitetene i en god bolig? Hva 
er utfordringene innenfor utvikling av 
boliger i dag? 

og Berlin. I tillegg har vi deltatt på aktuelle seminarer i 
København og Oslo, og lest diverse tekster, rapporter og 
studier med fokus på bokvalitet.

I kapittel 2.0 oppsummerer vi de hovedtendensene vi har 

videre i diskusjonene rundt utformingen av våre foreslåtte 
typologier. Analyse av utvalgte referanseprosjekter kan 

I løpet av denne fasen har vi også vært i kontakt med 
andre aktører i byggebransjen for å oppnå gjensidig 
kunnskapsutveksling og diskusjon. Dette har inkludert en 
workshop som ble avholdt 21. november 2016 sammen 
med OBOS, Stor-Oslo Eiendom, Betonmast og Velux. 
Sammendrag av workshopen kan leses i vedlegg 2.

I kapittel 3.0 har vi beskrevet våre foreslåtte typologier. 
Dette inkluderer en evaluering av typologiene opp mot 
ulike krav i Teknisk forskrift kapittel 12 ‘Planløsning og 
bygningsdeler i byggverk’, Et eget notat om dette kan 
leses i vedlegg 3. Kapittel 13 ‘Miljø og helse‘ og kapittel 
14 ‘Energi’ belyses i egen rapport i vedlegg 4.  

I kapittel 4.0 foretar vi en evaluering og oppsummering 
av arbeidet og våre konklusjoner. Her stiller vi også 
spørsmålene: Hva kan studeres videre? Hva er de 
viktigste kvalitetene i en god bolig? Hva er utfordringene 
innenfor utvikling av boliger i dag? 

men som likevel har vært viktige for prosjektet idet de er 
med på å danne det bakteppet vi har diskutert innenfor. 
Disse, sammen med oversikt over innhold i seminarer vi 
har deltatt på, er listet opp i vedlegg 5.

I et bærekraftig perspektiv har vi ønsket å belyse 
miljøriktige, økonomiske og sosiale aspekter:

   tid

Sosialt    Gi mulighet for større   
   kjøpergruppe å få tilgang på  
   kvalitetsbolig med   
   tilgjengelighetsstandard

Målsetningen har vært at boligene skal være robuste 
med hensyn til endringer i livsmønster gjennom døgnet 
og livsvilkår for brukere over tid. Dette kan være aktuelt i 
nybygg så vel som i eksisterende bygningsmasse, hvor 
små leiligheter er ønskelig ut i fra kostnadsreduksjon og 
ønsker om høy boligtetthet.

Vi har sett nærmere på muligheter for at ulike funksjoner 
i boligens bruksområder kan dele det samme arealet 
gjennom overlappende funksjoner. Dette kan bidra til mer 

og tilpasses beboernes behov til enhver tid. Videre har 
vi sett på boligers robusthet for endringer ved ulike 
brukergrupper over tid – boligens livssyklus.

Fleksibilitet innenfor boligens ytre rammer, så som vegger, 
gulv/tak og innredning, samt boligens snitt og hvordan 
ulik romhøyde og dagslysinnslipp kan påvirke bruk og 
opplevelse av boligen, har også vært viktige parametere.  

1.2 Rapportens innhold

Første fase av prosjektet har bestått av å kartlegge ulike 
prosjekter og studier gjort i inn- og utland. Dette har 
inkludert prosjekter publisert i diverse tidsskrift og internett 
databaser; prosjekter utstilt på Venezia biennalen 2016 
og prosjekter besøkt på studietur til København, Wien 
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2.0 OPPSUMMERING OG 
KARTLEGGING

i boliger har sammenheng med større, 

sted på bakgrunn av blant annet økt 
urbanisering, befolkningsvekst, økende 
boligpriser i bykjerner og endrede 
politiske målsetninger og føringer. 

2.1 Tendenser i inn- og utland

Samfunnsmessige endringer og en økende diversitet 
i samlivsformer og bomønster medfører at den 
tradisjonelle kjernefamilien i minkende grad er 
dominerende; fremtidens beboere er mangfoldige og har 
forskjellige behov. Dette gir igjen et økt fokus på variasjon 

som utvikles i dag, på tvers av landegrenser. Det er 

av delingsøkonomi; kollektive boformer; etablering av 
fellesarealer; medvirkning og bruk av smartmøbler. 
Disse tendensene medfører at det utvikles en økende 
grad av variasjon i boligtypologier og boligformer som 
på tross av begrensninger i areal og økonomi formår 
å opprettholde høy bokvalitet blant annet på grunn av 
en bevisst holdning til arkitektonisk utforming og nøye 
gjennomtenkte løsninger. Ettersom brukeren i stor grad 
er involvert i prosessen med å utvikle boligen blir dens 
kvaliteter gjerne tilpasset individuelle behov og ønsker. 
Det er likevel noen kvaliteter som ofte går igjen: Godt 
dagslysinnfall og store vindusarealer; romslig takhøyde; 

gode oppbevaringsløsninger; etablering av fellesarealer; 
god bevegelse internt i boligen og mot utearealer 
samt prioritering av oppholdsrom og begrensning av 
gangareal. I tillegg er ønsket om å kunne utvide boligen 
og å endre planløsningen noe som ofte etterspørres i 
spørreundersøkelser.

Den britiske avisen The Guardian har laget en egen serie 
 4   som nettopp fokuserer 

på hvordan tanker rundt hva som utgjør et hjem er i ferd 
med å endre seg. Serien beskriver blant annet hvordan 
internettkaféer i Tokyo har integrert overnattingsmuligheter 
for personer som ikke har råd til boliger i sentrum og 
som ønsker å slippe langvarig pendling hver dag. Den 
beskriver også et uteleiekollektiv i London med 500 
leiligheter som består av 12 m2 store rom, felles vaskeri, 
kjøkken, spa, kino og arbeidsplasser og Airbnb nomader 

3,5 år og har redusert deres personlige eiendeler til to 

behovet for og ønsket om å etablere alternativer til den 
tradisjonelle boligen for kjernefamiliene og betydningen 
av sosialt fellesskap. 

4. www.theguardian.com/cities/2016/jun/20/how-we-live-now-inside-revolution-urban-living

De studerende Førtids-
pensionister

Den klassiske 
kernefamilie
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The go-goes
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Forrige side øverst:
Statistisk sentralbyrås oversikt over ulike 
husholdsningstyper i 2016. 
Illustrasjon: SSB
www.ssb.no

Forrige side nederst:
“Mennesker” illustrasjon fra Arkitemas presentasjon på 
konferansen “Alternativt boligbyggeri” i København 6. oktober 
2016 ved Dorthe Keis
Illustrasjon: Arkitema
arkitema.com

Under
“Tankediagram” av Anne Mette Kærulf Lorentzen, Urbania.
Fra hennes presentasjon på konferansen “Alternativt 
boligbyggeri” i København 6. oktober 2016
Illustrasjon: Anne Mette Kærulf Lorentzen
www.urbaniacph.dk
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man handler inn i store kvanta har alle beboere hver dag 
tilbud om middag til en svært rimelig pris. Et eget intranet 
fasiliterer samhandling blant alle beboerne. Leilighetene 
er relativt enkle men er gjennomgående med store 
vinduer og svært godt lysinnfall; private soner både ved 
inngangsparti og mot felles hage og delvis dobbelthøye 
rom som gir boligene et åpent og luftig preg. 

Den japanske utstillingen på Venezia biennalen 2016, 

knutepunkt, forbindelse eller sammenheng) spiller 
på tanken om å skape et grunnlag for sosial endring. 

livsmønstre etter 2. verdenskrig, hvor tradisjonelle 
generasjonsboliger måtte vike plass for eneboliger og 
leiligheter for kjernefamilien.  Fra 1980-tallet har det 
vært en betydelig økning i bygging av studioleiligheter 
for enslige. Endringene har medført livsmønstre som har 
gått fra å være preget av tette familiære bånd til økende 
sosial isolasjon. 

Siden tusenårsskiftet har det vært en bevegelse for 
å snu denne trenden og skape nye sosiale arenaer 
rundt felles funksjoner. Tradisjonelle familiefunksjoner 
som bespisning og klesvask, og sosiale aktiviteter 

boliger hvor mennesker uten familiære bånd bor sammen 
for å danne et nytt sosialt fellesskap. Det tas i bruk 
begreper som smug, verandaer og plasser for å navngi 
de nye felles arenaene; rom som tradisjonelt har tilhørt 
livet utendørs. Disse overgangsrommene skal fungere 
som katalysatorer for uventede møter mellom beboerne 
og deres besøkende venner.5  

To av de japanske prosjektene som ble utstilt på biennalen, 
«House for 7 people» og LT Josai, viser nettopp en slik 
vektlegging av fellesarealer, mens private arealer er blitt 
sterkt redusert. Boligenes kvaliteter består i høy grad av 

og året, samt åpne og luftige romløsninger, overlappende 
funksjoner, sosialt fellesskap og godt lysinnfall.

2.2 Delingsøkonomi, kollektive boformer og 
fellesarealer

på sistnevnte; et nettverk hvor man skiftes på å møtes 
hjemme hos hverandre, både for å ha et arbeidsfellesskap 
og et sosialt møtested. Delingsøkonomien åpner opp for 
løsninger som bidrar til at vi i større grad omfavner det å 
leie og å dele, heller enn å eie. 

I prosjektet Wohnprojekt i Wien benytter alle beboerne 
seg av bilpool. Dette har medført en reduksjon av antall 
parkeringsplasser fra 60 til 10 og dermed frigjøring av 
arealer som kan anvendes til felles bruk. Disse arealene 
i kjelleren er utformet med lysgård og store glassarealer 
slik at man oppnår gode, lyse oppholdsarealer også 
under bakken. 

sammen for selv å investere i og utvikle boligprosjekter. 
Flere av prosjektene har fått stor internasjonal 
oppmerksomhet fordi de ofte har ført til relativt billige 
løsninger med høy kvalitet tilpasset individuelle personers 
og familiers liv. Kostnadsbesparelsen består delvis i at 

prosjektet samt markedsføring og salgsleddet. I tillegg 
er både banker og lokale myndigheter behjelpelige med 
å legge til rette for at prosjektene kan gjennomføres, 

gi tilgang til fordelaktige lån som kommersielle aktører 
ikke får tilgang til.  Ofte er det familier, vennegrupper 
eller bekjente som initierer prosjektene, noe som også 
har bidratt til at nabolaget som helhet har fått et positivt 
løft, idet det skapes bomiljøer med høy grad av samhold 
og interaksjon. Prosjektene inneholder ofte generøse 
fellesarealer.

Lange Eng i Albertslund, Danmark, er også et eksempel 
på selvinitiert og selveid byggeri. Bofellesskapet rommer 
rundt 200 barn og voksne og er tilrettelagt med store 
fellesarealer som inkluderer et romslig, indre gårdsrom, 
spisesal, verksted og kjøkken, kinosal, lekerom for barn 
og café. Beboere skifter på å stå for matlaging og fordi 
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Øverste bilder:
Baugruppe
Wohnprojekt , Krakauerstraße, 1020 Wien
Arkitekt: Einszueins Architektur
www.einszueins.at
Fotograf: Hertha Hurnaus

Nederste bilder:
Bauherrengemeinschaft
Flottwellstrassse 2, Berlin 
Arkitekt Heide & Von Beckerath
www.heidevonbeckerath.com
Fotograf: Andrew Alberts
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Forrige side og under:
Lange Eng, Albertslund
Arkitekt: Dorte Mandrup arkitekter
Fotograf: Stamers Kontor
www.dortemandrup.dk
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Øverst:
House for seven people
Arkitekt: mnm
Fotograf: Sadao Hotta 
studio-mnm.com

Nederst:
LT Josai
Arkitekt: Naruse Inokuma Architects
Fotograf: Masao Nishikawa 
www.narukuma.com
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2.3 Medvirkning 

de nevnt ovenfor, har de fremtidige beboerne i stor grad 
vært involvert i prosessene rundt utvikling av boligene og 
tatt eierskap til disse. 

Dette er også tilfelle for Urbania CPH, et spennende 
initiativ i København, Danmark. Utgangspunktet for 
denne foreningen var misnøye med tilbudet i det 
danske boligmarkedet; ensartete leiligheter og liten 
grad fellesskap. Ønsket er skreddersydde boliger, mer 
mangfoldighet og billigere boliger til alle; å bo tettere 
og å dele mer: “Vi gir 20% av våres private areal til 
fellesskapet og får: spisehus med profesjonell kokk, 

6. Initiativtakerne har 

for å få støtte og forståelse for prosjektet og har avholdt 
en rekke workshops og brukermøter. De arbeider nå med 
å realisere sitt første prosjekt men har hatt utfordringer 

er et av kravene fra beboerne.

I Oslo er skisseprosjektet som er utformet av Eriksen 
Skajaa arkitekter i samarbeid med brukerne av 
Hauskvartalet, et godt eksempel på en prosess hvor det 
også har vært svært høy grad av brukermedvirkning. 
Dette for å kunne tilrettelegge for ikkekommersielle, 
alternative boliger som imøtekommer behov og ønsker 
som avviker fra det tradisjonelle. Prosjektet er en drøfting 
av hva den bærekraftige minimumsboligen er i dag og en 
undersøkelse av hvordan man kan utvikle boligprosjekter 
med brukermedvirkning.7  Det er høy grad av 
fellesskapsløsninger, som inkluderer stort felleskjøkken 

sauna samt takterrasse med mulighet for hagebruk. De 
individuelle, private boenhetene er imidlertid utformet 
sparsommelig. Tomten ble imidlertid solgt til en privat 
utvikler som har valgt å ikke gå videre med forslaget til 
Eriksen Skajaa.

Vindmøllebakken i Stavanger er også et eksempel 
på et prosjekt hvor man har forsøkt å få til en mer 
aktiv medvirkningsprosess enn det som er alminnelig i 
boligprosjekter. Her har interesserte kjøpere fått komme 
med innspill til størrelser på leiligheter, fellesarealer 
og funksjoner.8  Prosjektet tar utgangspunkt i 

man kan ha en litt mindre bolig mot at man får ta del i, og 
deler noen funksjoner med, et større fellesskap: en sosial 
gevinst. Boenhetene varierer mellom 25m2 til 80+ m2 og 
utgangspunktet er at alle må betale for 12m² fellesarealer 
hver. Totalt er det ca 500 m² fellesareal9, utenom eiernes 
egen boenheter som inkluderer blant annet et innendørs 
atrium, gjestehybel, stort felleskjøkken, takterrasse, 
veksthus og takhage og fellestjenester som for eksempel 
bildeling.10 Noen interessenter har uttrykt ønske om enda 
mindre privat areal enn det som er tilbudt i prosjektet.

Prosjektet har vist seg å være noe mer vanskelig å selge 
enn først antatt og man har ikke klart å redusere prisen 
så mye som ønsket.8 Dette på tross av at prosjektet 
ligger i et er sentrumsnært  og populært område med stor 
etterspørsel etter boliger. Prosjektet er utviklet av Kruse 
Smith, Helen & Hard, Indigo Vekst og Gaia Trondheim.

6. Fra Anne Mette Kærul Lorentzen presentasjon om Urabnium  

 2016 i København 
7. www.eriksenskajaa.no/projects/hauskvartalet

 10. november, 2016 ved Siv Helene Stangeland, Helen og  
 Hard arkitekter og Sissel Leire, Kruse Smith Eiendom
9. www.nrk.no/rogaland/vindmollebakken-skal-tilby-bade- 
 fellesskap-og-privatliv-1.13146710
10. www.kruse-smith.no/prosjekt/vindmollebakken

 



19

Tegning av Esben Titland
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Forrige side:
Skisseforslag til et byøkologisk boligprosjekt gjort i 
samarbeid mellom beboerne i Hauskvartalet og Eriksen 
Skajaa arkitekter
Arkitekt: Eriksen Skajaa arkitekter
Illustrasjon: Esben S. Titland
www.eriksenskajaa.no

Under:
Vindmøllebakken (illustrasjojnsprosjekt), Stavanger 
Arkitekt: Helen & Hard
Illustrasjoner: Helen & Hard
www.helenhard.no
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2.4 Smartmøbler

Det er økende grad av fokus på bruk av smartmøbler 
og godt gjennomtenkte lagringsløsninger i boliger hvor 
det har vært nødvendig eller ønskelig med redusert 
boligareal. 

arkitekt Yves Béhar. Møbelet er en kompakt, elektronisk 
modul med seng og skap på en side, og hjemmekontor 
og mediaseksjon på den andre siden. Ved å trykke på en 
knapp kan det enkelt skyves frem og tilbake i leiligheten 
slik at denne kan endres etter ulik bruk og behov gjennom 
døgnet. Sengen ligger skjult under mediaseksjonen, 
og under TV seksjonen er det integrert en benk. De 
ulike funksjonene i møbelet kontrolleres ved hjelp av 
et kontrollpanel, hvorfra man også kan styre belysning. 
Dette kan kobles til ulike elektroniske medier. Systemet 
er utviklet for leiligheter som er under 28 m².11

East Village Studio i New York, av Jordan Parnass Digital 

ved hjelp av smarte oppbevaringsløsninger. Leiligheten 

leiligheten, som både inneholder soverom, walk-in skap 
og bad. Soverommet er plassert oppå kassen, som en 
hems over stuen. Trappetrinnene opp til soverommet 

lagringsplass slik at det på tross av sin reduserte størrelse 

som fremstår som åpen, luftig og personlig.12

Smartmøbler er ikke et nytt fenomen. Det har lange 
tradisjoner i boliger med begrenset areal. Tradisjonelle 
japanske trapper, Kaidan Tansu, er bratte og sikkert vonde 
å gå i, men sambruken av trappetrinn og oppbevaring er 
en god utnyttelse av areal. Under trappen er det plass til 

11. orisystems.com
12. jpda.net

Møbelet er en kompakt, elektronisk 
modul med seng og skap på en side, og 
hjemmekontor og entertainment suite 
på den andre siden. Ved å dytte lett på 
møbelet kan det enkelt skyves frem og 
tilbake i leiligheten slik at denne kan 
endres etter ulik bruk og behov gjennom 
døgnet. Sengen ligger skjult under 
hylleseksjoner, og under TV seksjonen 
er det integrert en benk.11 
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Forrige side:
Smartmøblet ORI
Designteam: Yves Béhar (Fuseproject) og MIT Media Lab 
Fuseproject: fuseproject.com
MIT Media Lab: cp.media.mit.edu
ORI: orisystems.com
Bilder hentet fra: fusproject.com

Øverst:
East Village Studio i New York
Arkitekt: Jordan Parnass Digital Architecture
Fotograf: Frank Oudeman
jpda.net

Nederst:
Japansk trapp, Kaidan Tansu, med oppbevaring i et 
tradisjonelt Machiya hus i Kyoto
Fotograf: Trine Helle
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13. Prop.1 S 2016-2017: www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-jd-20162017/id2513950/
14. www.aab.dk/MainMenu/Boligsoegende/At%20bo%20alment.aspx
15. www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=183636
16. Ritt Bjerregaard, Politiken.dk den 18. april 2005. (Hentet fra boken AlmenBolig+ s. 7, kildehenvisning under)

18. www.kab-bolig.dk

Målsetningen ble å bygge boliger hvor 
husleien lå opp mot 30% lavere enn 
det generelle nivået for nye boliger. 
Rasjonelt byggeri og byggeprosess, 
samt et nytt driftskonsept, skulle være 
kjernen til å få redusert prisene. Man 
ønsket likevel å opprettholde fokuset på 
bokvalitet ved å tenke nytt og helhetlig 
rundt byggeprosess, drift, inneklima, 
naboskap, boligens størrelse og 
planløsning.

2.5  AlmenBolig, AlmenBolig+ og 
Sønderhagen

Norsk boligsosial politikk har som mål at alle skal ha 
en tilfredsstillende boligsituasjon og at vanskeligstilte 

egnet bolig.13 Men i det private markedet er det begrenset 
i hvor stor grad man klarer å tilby rimelige boliger.

og gjerne i samarbeid med kommunen som disponerer 
ca. hver fjerde leilighet. Driften av almene boliger skal 
ikke gå i overskudd, men så vidt mulig gå i null hvert 
år. Husleie og alle økonomiske midler skal kun brukes 
internt i boligselskapet og husleien er omkostningsbasert. 
Boligene er dermed fritatt fra spekulasjonsmarkedet. Det 

14 og 
15 

Almenboligloven beskriver tre typer almene boliger: 
Almene familieboliger; almene ungdomsboliger og almene 
eldreboliger. I utgangspunktet kan alle leie en almenbolig 
men boligselskapene skal rette seg etter sosiale 
forpliktelser den har påtatt seg overfor befolkningsgrupper 
med særlige behov. Det kan f.eks. være unge under 
utdannelse; eldre, bevegelseshemmede, enslige med 

På midten av 2000-tallet begynte KAB, et av de almene 
boligselskapene i Danmark, arbeidet med å utvikle et 
nytt boligkonsept; AlmenBolig+. Bakgrunnen for dette var 
sterkt økende boligpriser, også på nye almene boliger 
som ble bygget. Dette medførte utstrakt politisk debatt 
om behovet for boliger som “almindelige mennesker kan 

16  Målsetningen ble å bygge boliger hvor husleien 
lå opp mot 30% lavere enn det generelle nivået for nye 
boliger. Rasjonelt byggeri og byggeprosess, samt et nytt 
driftskonsept, skulle være kjernen til å få redusert prisene. 
Man ønsket likevel å opprettholde fokuset på bokvalitet 

ved å tenke nytt og helhetlig rundt byggeprosess, drift, 
inneklima, naboskap, boligens størrelse og planløsning.

Initiativet har vært en stor suksess. Man har lykkes med 
å redusere håndverkerutgifter med opp til 20%.17  En 
del av løsningen har vært å arbeide med prefabrikkerte 
elementer med stor grad av gjentagelse, som blir 
levert ferdigmontert på byggeplassen. Fasadekledning 
monteres på byggeplass. Dobbeltdekke ved montering 
gir automatisk høyde for isolering av takterrasser og 
overhengende takutspring.

basiskjøkken, et enkelt bad og el-installasjoner, men uten 
hvitevarer  eller innvendige vegger (utenom bad og noen 
ganger bod). Dersom de ønsker det kan beboerne selv 
oppføre disse etter behov. Samtidig med at dette er med 
til å holde prisen nede er tanken også at det gir beboerne 
anledning til å tilpasse sine egen bolig og dermed få en 

ut i fra verdiøkning av boligen ved egeninnsats.

Andre viktige faktorer for å holde prisen nede er blant 
annet anbudsrunder hvor man inkluderer 3-5 byggesaker 
samtidig på tvers av kommunegrenser og boligselskaper, 

lavt energiforbruk; materialer med høy kvalitet som 
reduserer vedlikeholdsbehov; at kommunikasjon med 
boligorganisasjonen foregår elektronisk og et driftskonsept 
som bygger på deltakelse fra beboerne selv. Sistnevnte 
har stor betydning for å holde husleien nede, og alle 
beboere må være villige til å delta i driftsansvar for egen 
bolig og fellesareal. Dette bidrar også til et fellesskap og 
en naboskapskultur med mer sosialt fellesskap.18  
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2.5.1 Basisboligen
Basisboligen for unge og studenter er utviklet av 
Tegnestuen Vandkunsten i samarbeid med KAB. Tre 

på innebyggede møbler slik at beboeren ikke trenger 
å investere selv, adskilt sove- og matlagningssoner, 
funksjonelle løsninger for matlaging, et tørt badeværelse 
med dusjnisje, naturlig og godt lys fra vinduer og altan, 
god materialbruk og fellesskapsarealer.19 

2.5.2 Flyktningeboliger med perspektiv
KAB har gått videre med modulbyggeri i å utvikle 

betalingsevne. En leilighet på 35 m² bruttoareal har eget 
bad/wc og små hybelkjøkken. Beboerne forventes, slik 
som i AlmenBolig+ konseptet, å delta i drift og vedlikehold 
av boligen og fellesarealet. Et lignende konsept er en 
2-etasjes bolig på samme grunnareal som over for 3 
enslige som deler kjøkken og bad. Disse boligene kan 
med enkle midler ombygges til familieboliger, når behovet 
endrer seg. Boligene er tegnet av ONV Arkitekter.19

2.5.3 Generationernes Byhus
Byhusene skal romme 80-100 boliger for unge enslige, 
familier og seniorer i storby. Boligene skal ha fellesrom og 
butikker på gateplan og felles takterrasser. Boligetasjene 
deles opp, slik at samme type beboere bor i samme 
etasjer. Ideen bygger videre på almenbolig prinsippet og 

nærmeste årene.  Århus, Ålborg, Odense og København 
har gått sammen om utvikling av konseptet.19

2.5.4 Sønderhagen
Som AlmenBolig+ konseptet i Danmark viser er det fullt 
mulig å utvikle boliger med høy bo- og boligkvalitet som 

har vi i nyere tid noen få, men gode eksempler på samme 
tankegang. Sønderhagen i Stange er tegnet av Lie Øyen 
arkitekter, et rekkehusprosjekt med selveierboliger, 
tegnet for dem som vanligvis ikke har råd til egen bolig 
og er prisgitt leiemarkedet. Dermed går ikke likheten på 

19. www.kab-bolig.dk

Under:
Generationernes Byhus
Illustrasjon: KAB
www.kab-bolig.dk

eierform, men på å redusere byggekostnader og videre 
kvadratmeterpris.
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Under:
Modell og tegninger av de tre basisboligene
Arkitekt: Vandkunsten i samarbeid med KAB
Modellfoto og tegninger: Vandkunsten og KAB
vandkunsten.com 
www.kab-bolig.dk

Modell #1 Modell #2Modell #3
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Under:
Flyktningeboliger med perspektiv
Leiligheter med hybler og fellesfunksjoner som kan 
ombygges til familieboliger senere
Illustrasjon: KAB
www.kab-bolig.dk
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Under:
Sundholm Syd, AlmenBolig+
Arkitekt: AI Arkitekter & Ingeniører
Fotograf: Torben Åndahl
www.ai.dk
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Forrige side og under:
Danmarkshusene, AlmenBolig+
Arkitekt: Vandkunsten
Fotograf: Laura Stamer (øverst) og Lasse Bech 
Martinussen (nederst og forrige side)
vandkunsten.com
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Under:
Sønderhagen
Arkitekt: Lie Øyen arkitekter
Fotograf: Are Carlsen
www.lieoyen.no
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2.6 Seminarer i København og Oslo

I løpet av kartleggingsfasen har vi deltatt på to seminarer: 

av Plan- og bygningsetaten i Oslo. I begge seminarene 
ble det presentert og diskutert aktuelle problemstillinger 
og innovative løsninger innen boligsektoren. 

2.6.1 ”Alternativt boligbyggeri” 
Avholdt 6. oktober 2016 i København. Bakgrunnen for 
seminaret er oppsummert av arrangør Byens Ejendom, 
Videnscenter for byutvikling: 

“Ændringer i livsstil, økologisk bevidsthed, samt 

storbyerne og hensynet til en mere økonomisk udnyttelse 
af byrummet får os i disse år til at omvurdere vores 
boligbehov og tænke bolig på en ny måde.
Nytænkningen gælder så vel i boligudformingen, som 
byggematerialer, energiforbrug og hele boligkonceptet.
Behovet for nye boligformer kommer i øvrigt fra: 

• 

ældre
• Stigende velstand for en stor del av befolkningen
• Stigende krav til bæredygtighed
• 

og billigt at dække deres boligbehov
• Ændringer i livsstil med øget interesse for f.eks. at bo 

i et fællesskab” 20

Programmet besto av forelesninger om nye trender 
og visjoner for boligmarkedet, fra enkelt boliger for 

butikk i Roskilde til bysentralt plassert bofellesskap på 
tvers av generasjoner, byøkologiske løsninger og et 
kunstprosjekt med stor grad av brukermedvirkning.

2.6.2 “Balansert boligkvalitetsprogram #3”
Avholdt 10. november 2016. Seminaret er et ledd i Plan- 
og bygningsetaten i Oslos utvikling av en veileder om 
boligsosiale prosjekter. I løpet av seminaret ble det holdt 
tre presentasjoner: 
• Selvaags boligsosiale utleieprogram på bl.a. 

Bjørnåsen i Oslo
• Program for Hauskvartalet i Oslo presentert av 

utbygger Urbanium
• Vindmøllebakken i Stavanger presentert av utvikler  

Kruse Smith 

Presentasjonen til Kruse Smith innledet en samtale rundt 

hvilke kvaliteter har disse prosjektene og hvordan kan vi 

Plan- og bygningsetaten ønsket konkrete fysiske forslag 
til input i veileder. Her er noen av de anbefalingene vi 
noterte:

Boligtyper:
• Beboere bør kunne gjøre boligkarriere i nærmiljøet
• Variert boligtilbud for å få dynamikk i bomiljøet og 

bedre beboersammensetning 
• Mer innovasjon i boligutviklingen 
• Pilotprosjekt med selvbyggeri 
• Universell utforming må ivaretas

Boligkvaliteter inne og ute:
• God takhøyde og godt lysinnslipp med store 

• Gode felles oppholdsareal innendørs 
• Reduser støy til boligen 
• Gode uteoppholdsareal er viktig 
• Herlighetsverdier i form av park og grønt i nærområdet
• Skjermede uteoppholdssoner for ulike grupper 

beboere 
• Gode atkomstarealer
• Tilby bildeling, vurder parkeringsnorm 

“Ændringer i livsstil, økologisk 
bevidsthed, samt økonomiske faktorer 

storbyerne og hensynet til en mere 
økonomisk udnyttelse af byrummet 
får os i disse år til at omvurdere vores 
boligbehov og tænke bolig på en ny 
måde.” 20

Byens Ejendom, 
Videnscenter for byutvikling
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2.7 Workshop

Hille Melbye arkitekter arrangerte en tverrfaglig workshop 
med deltakere fra byggenæringen 21. november 2016.

Hensikten med workshopen var å få innspill til arbeidet 
med typologier og hvilke muligheter og begrensninger 
ulike aktører i byggenæringen mener er realistiske nå og 
i fremtiden.

Deltakerne var fra Husbanken (via Skype), OBOS, 
Stor Oslo Eiendom, Betonmast, Velux og Hille Melbye 
arkitekter.

Deltakerne presenterte erfaringer fra eget arbeid. 
Hille Melbye presenterte erfaringer så langt fra 
forskningsprosjektet og overordnet perspektiv om 
bærekraft.

Metoden som ble benyttet kalles «De Bono hatter», en 
tenke- og arbeidsmetodikk utviklet av Edward de Bono. 

f.eks. workshops å bli mer produktive. Man lærer å skille 
tenkning inn i inntil seks forskjellige kategorier. Hver 

kan man enkelt fokusere eller omdirigere tanker, 
samtalen eller selve møtet. I vårt tilfelle ut i fra brukerens, 
eiendomsutviklerens, entreprenørens og arkitektens 
perspektiv.

Metoden skal hjelpe deltakerne til å legge fra seg sine 
egne fanesaker og forsøke å sette seg inn i andres 
tankesett og problemstillinger. Det er derfor viktig 
med tverrfaglighet blant deltakerne. I vår workshop 

boligmarkedet, spesielt i Oslo.

en tidsakse som spente fra nåtid til 5 år og til 15 år.

I siste del av prosessen presenterte arkitektene 
internasjonale trender i ulike prosjekter. Dette, sammen 
med nøkkelord fra første del av prosessen la grunnlag 
for en diskusjon om muligheter og anbefalinger for videre 

bokvalitet.



34



35

3.0 TYPOLOGIER

I dette prosjektet har vi ønsket å 
studere, analysere og utvikle kompakte 
boligtypologier som kan bidra til 
nytenkning rundt boligens planløsning 
og kvaliteter, både blant ulike grupper 
profesjonelle som er involvert i 
byggebransjen og blant boligkjøpere.

3.1 Introduksjon til typologistudiene

Vi mener at det må være mulig å oppnå bedre bokvalitet 
ved å tenke utradisjonelt rundt rominndeling, etasjehøyde 
og bruk av arealer både gjennom døgnet og i et lenger 
tidsperspektiv. Boligkjøperen må tilbys et bedre utvalg av 

gå på bekostning av bokvalitet.

Vi har tegnet forslag til boenheter i ulike størrelser hvor vi 

annet fokusert på å dele boenhetene inn i ulike soner som 
kan lukkes av på nattestid og åpnes opp og innlemmes i 
fellesarealet på dagtid. Samtidig ønsker vi at boenhetene 

de ulike typologiene presenteres på de neste sidene. 

Arealet på de minste leilighetene er valgt ut i fra Oslo 
kommunes leilighetsnorm, som angir at minstestørrelse 
ikke skal være mindre enn 35 m² BRA. 

Kategori 1: maks 35 % leiligheter med 35 – 50 m²  BRA
Kategori 2: minst 40 % leiligheter over 80 m² BRA, hvorav 
inntil 20 % kan bygges som kombinasjonsbolig med 
utleieenhet på ca. 20 m² BRA integrert.

Ved små, kompakte boliger er det enda viktigere å 

på over 80 m² BRA ønsker vi å utfordre, ved å vise at 

nødvendigvis er avhengig av antall kvadratmetere. Det 
kan være interessant og nødvendig i visse tilfeller å avvike 
noe fra normen for å optimalisere boligene. Samtidig er 
det viktig med variasjon i leilighetsstørrelser. En god 
boligmiks gir grunnlag for et variert tilbud til beboere og 
sikrer kontinuitet i beboergruppen.
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3.2 TYPOLOGI A

Typologi A er en dobbelthøy leilighet 
2 og en mesanin 

på 12 m2

takhøyde for å gi kvaliteter til leiligheten.



37

21 dibk.no/byggeregler/tek/3/12/i/12-2/

Leiligheten har store vinduer som slipper inn mye lys 
og har kvaliteter i form av det dobbelthøye rommet som 
utgjør stue og kjøkken. Mesaninen kan benyttes som 
soveallkove og arealet under trappen samt boden i 
gangen benyttes til lagring. Det er også mulig å etablere 
garderobe på mesaninen eller å bruke deler av den som 
kontor.

om 1,5 m2 bod. Boden i gangen tilfredsstiller dette kravet. 

for å få snusirkel og sideplass ved dør. Leiligheten passer 
derfor til mennesker som ikke sitter permanent i rullestol. 
Leiligheten kommer inn under kravet i TEK §12.2 som 
angir at “Det er tilstrekkelig at minst 50 prosent av 
boenheter på inntil 50 m² BRA med ett eller to rom for 
varig opphold i bygning oppfyller kravene til tilgjengelig 

21 

På sidene under beskriver vi ulike scenarier for bruk av 
leiligheten.

1 2

A

B

1 2

A

B

Areal:  36 m2 2)

Tilgjengelig: Kun 1. etg.
Oppbevaring: I leiligheten
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Per skal kjøpe leilighet for første 
gang og faller for løsningen med det 
dobbelthøye oppholdsrommet og en 
mesanin. 

Han bruker mesaninen som soverom 
og når han har overnattingsbesøk 
slår han ut sovesofaen nede i stuen.

Anne jobber som journalist og sitter 
mye hjemme og jobber. De velger 
derfor å sette inn en skillevegg 
på mesaninen og dele av til et lite 
kontor. Sovealkoven og kontoret kan 
deles av fra hovedrommet med en 
skyvedør i glass.

Skrivebordet på kontoret kan foldes 
opp mot veggen og lage plass til en 
oppblåsbar gjesteseng når de har 
overnattingsbesøk.

Per er uheldig i skibakken og faller 
og brekker begge bena. I den tiden 
det tar for bruddene å gro må han 
sitte i rullestol.

I denne perioden slår de ut 
sovesofaen i stuen på kvelden og 
Per sover der.
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3.3 TYPOLOGI B

Typologi B er en leilighet på 35 m2 
som ligger på ett nivå og har full 
tilgjengelighetsstandard. Takhøyden 

og ulik bruk av sonene i leiligheten 
for å tilpasse den til ulike beboere og 
livssituasjoner.
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Leiligheten er delt inn i tre oppholdssoner hvor alle er 

hjelp av skyvbare vegger ser vi for oss at leilighetens 
fellesrom kan varieres i størrelse og bruk over dagen 
og i ulike livssituasjoner. Leiligheten foreslås bebodd 
av to personer. Her har beboerne mulighet til å kunne 
lukke seg helt inn i sin egen sone hvis de ønsker privatliv 
eller de kan også åpne opp og dele sitt eget rom med 
hovedrommet.

Med to beboere er areal per person 17,5 m2 noe som 

mulighet for to soverom på 8,0 m2 dersom de lukker av 
de to sonene. Når sonene er åpne utgjør hovedrommet til 
sammen 17,5 m2 og rommer et lite kjøkken, en spiseplass 
og en sofakrok. Leiligheten er tilgjengelig.

Det er begrenset med oppbevaringsplass i leiligheten så 
vi ser også for oss at noe av dette løses i en ekstern bod 
enten i kjeller eller på loftet. Samtidig så har vi prioritert 
lagringsplass der det er mulig i leiligheten og har tegnet 
inn overskap langs begge sideveggene i tillegg til to 
høyskap og lagringsplass under sengen(e).

Leiligheten er ensidig belyst, men vi ser for oss 
glassfelt som går fra gulv til tak og utgang til balkong 
fra hovedrommet. Dette kan også tilpasses etter hvor i 
boligblokken leiligheten ligger. Leiligheten har uteplass i 
form av en balkong.

På sidene under beskriver vi ulike scenarier for bruk av 
leiligheten.

A B

2

1

Areal:  35 m2 
Takhøyde:  2,7 m
Tilgjengelig: Ja
Oppbevaring: Ekstern bod og i   
   leiligheten
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Kari er student og ønsker å komme 
seg inn på boligmarkedet. Hun kjøper 

lånet velger hun å dele med venninnen sin, 
Linda, som får leie den ene sovesonen. I 
tillegg til skapene i leiligheten har de også 
lagringsplass under sengene.

For å få litt privatliv kan de lukke av 
sovesonene med en skyvevegg som går 
fra gulv til tak. På dagtid trekker de et 
forheng foran allkoven og på natten lukker 
de enten igjen skyveveggen eller trekker 
for forhenget.

Linda reiser på utveksling og Kari og Lars 

bruker den ene soveallkoven som kontor. 
Siden begge er studenter bytter de litt 
på å sitte og lese på kontoret eller ved 
kjøkkenbordet.

Når en av dem vil ha besøk av venner, 
mens den andre trenger å lese så lukker 
de den ene skyveveggen.
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Når de får besøk slår de ut sovesofaen i 
stua.

Silje er alenemor og bor sammen med 
datteren Tiril. Silje sover i sovesonen ved 
spiseplassen, mens hun har innredet den 
andre sovesonen til Tiril med en barneseng 
og et lite skrivebord. 

Per sitter i rullestol, men vil gjerne ha sin 
egen leilighet. Han innreder leiligheten med 
en seng i  hovedrommet mens han bruker 
den ene alkoven som kontor. I den andre 
alkoven har han en seng som familie og 
venner kan sove i når de er på besøk.

Hovedoppholdsrommet i 
leiligheten når skyveveggene 
er åpne er til sammen 17,5 m2.

Kjernen med sovealkovene, 
inngang og bad er tilsammen 
15,0 m2.

Når skyveveggene er lukket har 

på 8,0 m2, TEK 10 anbefaler 
at oppholdsrom skal være 
minimum 7,0 m2.

17,5 m2

3,8 m2

3,8 m2

3,6 m2 3,8 m2

8,0 m2 8,0 m2
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3.4 TYPOLOGI C

Typologi C er en leilighet på 70 m2 

som ligger på ett nivå og har full 
tilgjengelighetsstandard. Takhøyden 

og ulik bruk av sonene i leiligheten 
for å tilpasse den til ulike beboere og 
livssituasjoner.
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Ved hjelp av foldevegger og skyvedører ser vi for oss at 
leilighetens fellesrom kan varieres i størrelse og bruk 
over dagen og i ulike livssituasjoner. Her har beboerne 
mulighet til å kunne lukke seg helt inn i sin sone hvis de 
ønsker privatliv eller de kan også åpne opp og dele sitt 
eget rom med hovedrommet.

person 17,5 m2

Samtidig så har de mulighet for tre soverom på 7,3-8,6 
m2 dersom de lukker av de tre sonene. Når sonene er 
åpne utgjør hovedrommet til sammen 45,0 m2 og rommer 

benyttes som kontor, ekstra stue eller soveplasser.

De to langveggene er de betjenende sonene i leiligheten 
og her har vi lagringsplass i form av høyskap og overskap 
samt kjøkken, bad og inngang. Vi ser også for oss at 
beboerne har en ekstern bod i kjelleren eller på loftet.

Leiligheten er gjennomlyst med vinduer på de to 
kortsidene. Mot sør/vest har den en uteplass i form av en 
balkong. For å ivareta gode dagslysforhold er leiligheten 
under 10 meter dyp. Sammen med en takhøyde på 2,7 

av hele arealet.

På sidene under beskriver vi ulike scenarier for bruk av 
leiligheten.

1

2

A B

Areal:  70 m2 
Takhøyde:  2,7 m
Tilgjengelig: Ja
Oppbevaring: Ekstern bod og i   
   leiligheten
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Tuva og Jonas kjøper leiligheten på 70 m2. 
De liker den åpne planløsningen og velger 
å holde alle rommene åpne.

For å ha en plass å jobbe når de er hjemme 
setter de opp et skrivebord.

I skaprekken på den nederste veggen 
har de en seng som kan foldes opp langs 
veggen.

Når Tuva får middagsbesøk av tre 
venninner lukker de skyveveggene mellom 
soverom og stue slik at Jonas kan sitte i 
fred og jobbe.

For å få litt mer arbeidsplass på kjøkkenet 
snur de den løse kjøkkenøya slik at den 
vender ut mot spisestuen.

Tuva og Jonas er glad i å invitere venner 
på besøk og arrangerer ofte store 
middagsselskap.

Da setter de sammen spisebordet og 
skrivebordet til et langbord.

Etter noen år får Tuva og Jonas sitt første 
barn, Anders. De bruker foldeveggene  for 
å dele av sonene på kveldstid, men på 
dagtid åpner de dem stort sett opp og får 
et stort fellesrom.
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Ikke lenge etter Anders får de et nytt barn, 
Ellen. Nå bruker de foldeveggene for å 
dele inn tre sovesoner på kveldstid. 

På dagtid åpner de opp mellom de to minste 
sovesonene, men de lar foldeveggen være 
nede til hovedsoverommet.

Når de får besøk av for eksempel 
besteforeldre, slår de ut sovesofaen i stua. 
Her har de et forheng som de besøkende 
kan trekke for slik at de får litt privatliv når 
de skal sove.

Alternativ mulighet for planløsning.
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3.5 TYPOLOGI D - SPLIT LEVEL

Typologi D er en leilighet på 70 m2 

som ligger på to nivåer hvor nivå 1 har 
tilgjengelighetsstandard. Takhøyden 
er 2,7 og 3,0 meter. Vi har ønsket å 
undersøke om nivårforskjellen bidrar til 
bedre dagslyskvalitet. Samtidig ser vi 
for oss at deler av trappen kan brukes 
til oppbevaring på samme måte som 
trappen i Flottwellstrassse 2, Berlin (se 
kapittel 2.2).



49

Vi har laget to versjoner av typologien på 70 m2. I denne 
versjonen har vi hevet nivået med sovesonene for å se om 
dette kan gi bedre dagslyskvaliteter. Samtidig vil denne 
nivåforskjellen gi en annen opplevelse av rommene og 
bidra til å skape et skille mellom de ulike sonene. Ellers 
er typologi D lik typologi C.

Som i typologi C ser vi for oss at leilighetens fellesrom 
kan varieres i størrelse og bruk over dagen og i ulike 
livssituasjoner ved hjelp av foldevegger og en skyvedør 
til kjøkkenet. Her har beboerne mulighet til å kunne lukke 
seg helt inn i sin sone hvis de ønsker privatliv eller de kan 
også åpne opp og dele sitt eget rom med hovedrommet.

Sol kl. 9:00 22. juni

2,7 m
2,1 m3,0 m

person 17,5 m2. I denne versjonen må isåfall de to barna 
dele sovesone og vi ser for oss at de sover i køysenger 
som kan foldes inn til veggen på dagtid. Hovedrommet er 
på 28,9 m2 mens det øvre nivået med de to sovesonene 
er på 24,6 m2. 

Snittet over viser at dagslys (sollys) vil kunne slippe 
lenger inn i leiligheter fra vinduer i det øvre nivået. 
Dersom leiligheten ligger orientert SØ-NV, vil sola stå i 
20 grader vinkel (Oslo) kl. 9 ved jevndøgn. Dette gir sol 
gjennom hele leiligheten.

På sidene under beskriver vi ulike scenarier for bruk av 
leiligheten.

1

2

A B

Areal:  70 m2 
Takhøyde:  2,7 m og 3,0 m
Tilgjengelig: Kun i nivå 1
Oppbevaring: Ekstern bod og i   
   leiligheten
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Katrine og Thomas kjøper leiligheten på 
70 m2. De liker den åpne planløsningen 
og nivåforskjellen. Til å begynne med 
velger de å holde alle rommene åpne.

For å ha en plass å jobbe når de 
er hjemme så setter de opp et 
skrivebord på det øvre nivået utenfor 
hovedsoverommet..

I skaprekken på den nederste veggen 
har de en seng som kan foldes opp 
langs veggen. I tillegg kan sofaen slås ut 
og bli en seng. Slik har de plass til både 
par og enslige overnattingsgjester.

Når Katrine får middagsbesøk av tre 
venninner lukker de skyveveggene på 
det ene rommet hvor Jonas kan bruke 
foldesengen som en ekstra sofa og se 
på serier. 

Katrine og Thomas er glad i å invitere 
venner på besøk og arrangerer ofte 
store middagsselskap.

I tillegg til spisebordet bruker de 
skrivebordet og lager to bord til 
gjestene.
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Etter noen år får Katrine og Thomas 
sitt første barn, Simen. De bruker 
foldeveggene  for å dele av 
sovesonene på kveldstid, men på 
dagtid åpner de dem stort sett opp og 
får et stort fellesrom.

Ikke lenge etter Simen får de et 
nytt barn, Anne. Nå bruker de 
foldeveggene for å dele inn to 
sovesoner på kveldstid. 

På dagtid åpner de opp mellom 
de to minste sovesonene, men 
de lar foldeveggen være nede til 
hovedsoverommet.

Når de får besøk av for eksempel 
besteforeldre, slår de ut sovesofaen i 
stua. Her har de også foldevegger slik 
at besteforeldrene kan få litt privatliv.

eller gullrekka på NRK slår de ut den 
ene foldeveggen i stua . De har en 
prosjektor i taket og alle kan se fra det 

nivået lager.
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Det har vært et mål for prosjektet at de ulike typologiene 
som presenteres skal tilfredsstille Teknisk forskrift kapittel 
12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Vi har 

 §12-2 Krav om tilgjengelig boenhet
 §12-5 Planløsning
 §12-7 Krav til rom og annet oppholdsareal
 §12-8 Entre og garderobe
 §12-9 Bad og toalett
 §12-10 Bod og oppbevaring
 §12-11 Balkong og terrasse mv. 

Hvert punkt i veilederen er kommentert ut i fra de ulike 
typologiene og konkludert hvorvidt de tilfredsstiller 
kravene. 

i TEK 10 tilfredsstilles. 

Typologi A på 24+12 m² BRA egner seg dårlig for 
rullestolbrukere og vil falle inn under TEK §12-2 (Krav 
om tilgjengelig boenhet) hvor det er tilstrekkelig at 
halvparten av boenheter inntil 50 m² tilfredsstiller krav til 
tilgjengelighet. 

Det er også utfordrende å oppfylle krav i § 12-10 (Bod 
og oppbevaring) i typologi B-C-D. Her er det forsøksvist 
løst oppbevaring i mindre oppbevaringsenheter i skap, 
under seng og i trapp, noe som krever spesialtiplpassede 
løsninger, men som også kan være en mer praktisk 
løsning enn lange smale boder med dør for enden, som 

disse typologiene bør få en ekstra bod utenfor leiligheten. 

Etterskrift
Med ny teknisk forskrift TEK 17 er kravene til innvendig 
bod lempet, slik at typologiene uten innvendig bod 
ikke strir mot forskriften. Det er allikevel et behov for 
oppbevaring i leiligheter og dette er løst ved innebygde 

boligfellesskapet. 

3.6 PLANLØSNING

Typologiene er studert opp mot TEK 10 
kapittel 12

Hovedkonklusjoner: 
Typologiene er i tråd med krav i TEK 10
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Vår samarbeidspartner, student Magnus Mediaas Hansen 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus har gjort diverse 
simuleringer av typologiene, basert på forventede krav 
i TEK 17 med hensyn til luftkvalitet, dagslys og krav til 

Vi gikk ut i fra at typologiene skulle tilfredsstille TEK 10, 
kapittel 13 Miljø og helse og 14 Energi, men har kommet 
fram til at ambisjonene her var for lave. Vi har derfor 
justert til krav i TEK 17.

Beregningene er utført i simuleringsprogrammet IDA ICE. 
Resultatene viser at alle typologier tilfredsstiller TEK 17, 
kapittel 13 og 14.

Innetemperaturen en sommeruke vil kunne variere 
mellom 21 og 31 grader i de ulike typologiene. Med 
solavskjerming reduseres temperaturen til maks 
24,4 grader. Kravet ligger mellom 19 og 26 grader. 
Solavskjerming vil også redusere blendingsproblemer.

CO  konsentrasjonen innendørs overstiger ikke 750 ppm 
CO  og ligger godt under anbefalt maksimumsnivå på 
1000 ppm.

Alle typologiene vi har jobbet med har høye vinduer. 
Dette bidrar til å gi et godt og jevnt dagslys inne, noe 
som særlig er viktig i urbane strøk hvor skyggen fra andre 
bygninger, høye trær ol. vil påvirke dagslyset.

Energiforbruk i de ulike typologiene ligger mellom 68,5 og 
95,0 kWh/m². Kravet er maks 95,0 kwh/m².

3.7 MILJØ, HELSE OG ENERGI

Typologiene er studert opp mot TEK 17 

Hovedkonklusjoner: 
Typologiene er i tråd med krav i TEK 17
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4.1 Studier

Gjennom vårt arbeid med dette prosjektet har vi studert 
en rekke ulike prosjekter, rapporter og studier i inn- og 

et økt fokus på delingsøkonomi, kollektive boformer, 
fellesarealer og medvirkning samt bruk av smartmøbler. 
I tillegg har vi sett at visse kvaliteter i overveiende grad 
fremheves som avgjørende for å skape god boligkvalitet: 
Godt dagslysinnfall og store vindusarealer, romslig 
takhøyde, gode oppbevaringsløsninger, god bevegelse 
internt i boligen og mot utearealer samt prioritering av 
oppholdsrom og begrensning av gangareal. Muligheten 
til å kunne utvide boligen og endre planløsningen er 
verdsatt. Det danske konseptet AlmenBolig+ har i denne 
sammenheng vært interessant å studere med tanke på 
sosial bærekraft.

Flere av prosjektene vi har studert ville ikke kunne la 
seg gjennomføre i Norge etter dagens regelverk. Det 
har likevel vært relevant å diskutere disse fordi de bidrar 
til inspirasjon og nytenkning. Vi er av den oppfatning 
at både optimalisering av boliger sett i sammenheng 
med felleskapsløsninger, brukerinitierte prosjekter 
og prosesser med høy grad av medvirkning samt 
AlmenBolig+ modellen fra Danmark er tiltak som både 
kan og bør studeres nærmere også i Norge. Vi tror dette 
vil kunne bidra til løsninger hvor opplevelsen av tilhørighet 

bedre ivaretatt, og slik gi mer variasjon og høyere kvalitet 
i boligtilbudet.

Vi har i løpet av dette arbeidet fått anledning til interne 
diskusjoner på kontoret i aktuelle problemstillinger 
og prosjekter innen boligbyggeri og hvordan vi kan 
benytte dette i våre typologier Dette har bidratt til 
generell kompetanseheving ved kontoret og gitt oss 
nye perspektiver som vi kan benytte oss av i fremtidige 
prosjekter. 

4.2 Typologier

Arbeidet har resultert i 4 typologier hvor vi især har 
fokusert på dagslys, romhøyde, mulighet for overlappende 
funksjoner samt robusthet med hensyn til endringer i 
livsmønster gjennom døgnet og livsvilkår for brukere over 
tid. Vi har jobbet med løsninger over ett og to plan, samt 
halvnivå. 

Alle typologiene kan innredes ulikt med utgangspunkt 
i ulike typer beboere og endrede behov over tid, og de 

Vi har sett det som avgjørende å sikre kvaliteter som 
dagslys og god takhøyde, som bidrar til opplevelsen av 
romslighet og luftighet på tross av begrenset gulvareal.

Det er ikke tatt stilling til hvorvidt typologiene er en 
del av et fellesskap med felles arealer utover det aller 
nødvendigste. En bedre dekning av boligens funksjoner i 
fellesareal vil kunne redusere beboerens behov for privat 
boligareal og tilføre verdiful romopplevelse og fellesskap 
som egen bolig ikke makter på grunn av arealknapphet. 

Det er heller ikke forsøkt å sette typologiene sammen i 
større enheter. En mulig videreføring av prosjektet er å 
studere sammenkobling av typologier med ulik takhøyde, 
og se hvordan dette er løsbart rundt felles atkomstveier/
trapperom. Likeledes hvilken leilighetssammensetning 
som kan oppnås ved sammenføyning av ulike typologier.

Typologiene som presenteres her er ikke basert på et 
realistisk prosjekt. Vi har stått fritt i forhold til de ytre fysiske 
rammer. Et prosjekt som skal realiseres må nødvendigvis 

vært nødvendig å ta hensyn til her. Vi håper å få benyttet 
våre erfaringer i gjennomføringen av et boligprosjekt.

 www.youtube.com/watch?v=zbVvEZyPZ2s&feature=youtu.be

4.0 KONKLUSJON OG VEIEN VIDERE

“Far beyond any aestetics and formal 
determination, beyond the rules, the 
programs, the standards, buildings are 
beautiful when people feel well in them.” 
22

Anne Lacaton
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4.3 Vedtekter og forskrifter

Scenariene som vises i de ulike typologiene angir at det 
i typologi A og B kan bo 2 mennesker, mens det i C og 

areal på 17,5 m² pr. person. Dersom typologi C og D 
skulle være et bofellesskap for 3 vil det utgjøre 23 m² pr. 
person. Til sammenligning har boligene “House for seven 

m² pr. person. 

Størrelsene vi har jobbet med er valgt med utgangspunkt 

leilighetsfordeling, og vi har forsøkt å maksimere 
mulighetene og kvalitetene innefor hver av disse. Vi ønsker 
å utfordre Oslo kommunes krav til leilighetsfordeling med 
hensyn til leilighetsstørrelse. 

mener at funksjonskrav er dekket, selv om veiledningen 

som viser alternative løsninger av funksjonskravene enn 
det veiledningen gir.

Samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Akershus har 
vært nyttig ut i fra bevisstgjøring for begge parter. 
Ambisjonen var å bruke resultatene fra studier av de ulike 
typologier ved ulike scenarier/planløsninger/døgntid for 
boligene og sammenligne med tradisjonelle boliger, for 
deretter å påvirke utforming av typologiene og forbedre 
resultatene ved endrede løsninger. Dessverre har det 
tatt lenger tid enn planlagt å frembringe resultater, slik at 
det ikke ble tid til å justere typologiene. Dette kan være 
et videre forskningsarbeid. Resultatene viser allikevel at 
typologiene tilfredsstiller krav i TEK 17. 

4.4 Bærekraft

Vårt mål i et bærekraftig perspektiv, er å belyse 
miljøriktige, økonomiske og sosiale aspekter:

person med henholdsvis 2 beboere (A og B) og 
4 beboere (C og D). Energisimuleringer viser at 

TEK 17. Større konsentrasjon av boliger gir mindre 

kommunikasjonsknutepunkt, gir mindre behov for private 
biler og medfører mindre belastning på vei og gater. 
Beboerne kan benytte bildeling. Det er mindre behov for 
parkeringshus, og kjellerarealet kan benyttes til andre 
typer felles areal som f.eks. sosiale og praktiske rom.

Sosialt – gi mulighet for større kjøpergrupper å få tilgang 
på kvalitetsbolig med tilgjengelighetsstandard 
Siden arealet er den største prisdrivende faktor, vil 
typologiene gi rimelige og tilpassede boliger og samtidig 
boliger med høy opplevelses- og funksjonsverdi. I et 
boligmarked hvor prisstigningen de siste årene har vært 
enorm, blir det stadig viktigere å ivareta de gruppene 
som faller utenfor. Da kvadratmeterpris er den største 

sikre billige boliger er det nødvendig med andre tiltak 
på politisk nivå, som eksemplet fra Danmark med 
AlmenBolig+.

Typologiene har gjennom scenariene vist at de kan 
endres og tilpasses ulike brukere og behov gjennom 
døgnet og over tid. Høy konsentrasjon av små boliger 
kan gi negative konsekvenser. Erfaringsmessig har 
det medført dårlige boløsninger og stor omskiftning 
av beboere som ikke ser på boligen som et varig 
tilholdssted. Det er derfor essensielt å tilby et variert 
boligprogram og ivareta en høy bo- og boligkvalitet i 
boligene.



56

“Universell utforming handlar om å 
skape eit meir inkluderande samfunn. 
Det skal ikkje vere spesialtilpassing 
til enkeltpersonar eller grupper, men 
løysingar som sikrar god tilgjenge og er 
brukande for alle.”

husbanken.no

4.5 Universell utforming - tilgjengelighet

På husbankens egne sider står det:
“Universell utforming handlar om å skape eit 
meir inkluderande samfunn. Det skal ikkje vere 
spesialtilpassing til enkeltpersonar eller grupper, men 
løysingar som sikrar god tilgjenge og er brukande for 
alle.”

Et av våre hovedmål i utformingen av typologiene 
har vært å tegne kompakte leiligheter som oppnår 

bruk. Typologi B og C er de to typologiene hvor vi har 
hatt størst fokus på tilgjengelighet. Her foregår alt i 
leiligheten på samme plan og vi ønsker at leilighetene 

de er tilgjengelige for alle. Tilgjengelighet handler om 
mer enn rullestolsirkel og kontrastfarger og vi mener at 

som endrer seg med tiden er viktig for å oppnå et mer 
inkluderende samfunn. 

I typologi A og D har vi ønsket å undersøke hva ulike 
nivåer gir av kvaliteter med tanke på romopplevelse, 
lysinnslipp og lagringsplass. Begge typologiene er 
besøkstilgjengelige på planet med inngangsdøren og 
typologi D kan tilpasses med en rullestolheis for å få 
tilgang til det øverste nivået, men disse vil ikke fungere 
optimalt for en rullestolbruker.

Soverom er bevisst planlagt små eller som del av et 
større oppholdsareal, da tradisjonelle soverom anses 
som «dødareal» store deler av døgnet. Tilgjengelighet til 
dobbelt seng kan gi utfordringer for personer i rullestol i 
viste typologier. 

En av hovedutfordringene vi har støtt på med tanke 
på tilgjengelighet er lagringsplass. For å gjøre 

lagringsmuligheter enn den tradisjonelle boden. Selv 
med endringen i TEK 17 og frafall av krav til bod, er det 
behov for lagringsplass i ethvert hjem. Vi har plassert 
lagringsplass i høytsittende og lavtsittende skap som 
kan være vanskelig å nå for en person i rullestol. Her 
vil det kreves spesialtilpassede løsninger med heving/
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Referanseprosjekt
Arealeff ektive boliger med god bokvalitet

ANALYSE 

1.  FLEKSIBILITET 
i.  Prosjektet består av ferdigbygde moduler uten  
 mulighet for endring men med fokus på en  
 fl eksibel konstruksjon i byggefasen for å  
 optimalisere planløsninger på hver enkelt etasje. 
ii.  Boligene er disponert på mest mulig   
 rasjonell måte samtidig som man har lagt til  
 rette for varierende størrelser for å legge til rette  
 for en blandet beboersammensetning. Boliger  
 over både ett og to plan. 
iii.  Ulike eierformer gir leiligheter i ulike prisklasser  
 som dermed åpner for fl ere brukergrupper og  
 sosial miks. 

2.  DAGSLYS 
i.  Alle boliger har gjennomgående rom og alle  
 boliger har dagslys fra to eller tre sider. Relativt  
 smal husdybde på 9 meter sikrer utsikt og  
 kontakt med utomhusområdene. Lys refl ekteres 
 i vannoverfl aten.
ii.  Vinduer fra gulv til tak, fortrinns vis mot sør-vest  
 og nord-øst. Brede glasspartier mot private  
 balkonger og smalere felter mot fellesområder. 
iii.  Alle boliger har balkong i hele boligens lengde  
 mot sør-vest. 

3.  AREALEFFEKTIVITET 
i.  Almenboliger: 3-roms = 90-97 m2 (32 stk, DKK  
 9 025 -10 076,- pr. måned). 4-roms = 100-110  
 m2 (29 stk, DKK 9 859-11 635,- pr. måned). 
 Private boliger uvisst. 
ii.  Kvadratmeterpris: DKK 12 500.- pr. m2   
 (byggekostnad) 
iii.  Flott beliggende felleshus med kjøkken,   
 samlingsrom m.m. på 211 m2.

Boliger Teglværkshavnen, København Ark. Tegnestuen Vandkunsten

INNLEDNING 

1. premie i invitert konkurranse utskrevet av KAB og JM 
Danmark, senere overtatt av Finansgruppen A/S. Det vil si 
kombinert eierskap av det private og det off entlige. 
Målsetningen har vært å etablere boliger med blandede ei-
erformer, delvis selveier og delvis almenbolig. På grunn av 
kraftig fallende prisutvikling ble imidlertid de private boli-
gene også utleieboliger.

Prosjektet består av 120 boenheter fordelt på 6 slanke og 
rasjonelle bygninger, oppført som modulbyggeri. De har 
delvis oppgangsløsning og svalgangsløsning, samt felles, 
underjordisk parkering.

Arkitekten har ønsket å fremheve opplevelsen av å bo tett 
ved vannet og har anlagt store fellesarealer på tre- og bet-
ongdekker tett ved vannoverfl aten. Husene bæres på søy-
ler, plassert på en kunstig øy, og oppleves som svevende 
over vannet.

Det er anlagt noe felles grøntareal mellom lamellene og 
det er etablert et felleshus med fl ott beliggenhet mor sør-
vest.

Byggekostnad: 150 mill. DKK
Areal: 12 000 m2

År: 2003-2008

Kilder: Materiale tilsendt fra Vandkunsten

Bilder: Trine Helle og Ingrid Sletten
Tegninger: Vandkunsten
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Boliger Teglværkshavnen, København Ark. Tegnestuen Vandkunsten
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Byhuse på Margretheholm, København Ark. Tegnestuen Vandkunsten

ANALYSE 

1.  FLEKSIBILITET 
i.  Åpen kjøkkenløsning som også fungerer som  
 oppholds- og sosialsone. Oppholdsrom/ lek/  
 arbeidsplass samt soverom på 2. etasje.  
 Soverom og bad på 3. etasje. Tanken har vært  
 at man over tre etasjer gir en familie mulighet for  
 at hver enkelt kan trekke seg tilbake ved behov. 
ii.  Trapp gir begrenset tilgang for fysisk   
 funksjonshemmede og eldre med redusert  
 bevegelsesevne. 
iii.  Det er mulig å legge til/ fjerne soverom ved  
 behov. 

2.  DAGSLYS 
i.  2,515 m innvendig høyde på alle plan.
ii.  Gjennomgående leilighetsplan og glass i  
 inngangsdør gir relativt lyse og luftige rom. 
iii.  Høye vinduspartier, lyse materialer og takvindu  
 over trapp bidrar til å trekke dagslys inn i  
 boligen.

3.  AREALEFFEKTIVITET 
i.  Leilighetene er på mellom 111 m2 og 153 m2. 
ii.  Det er ingen felles, innendørs oppholdsareal. 

INNLEDNING 

Rekkehusbebyggelse over tre plan med totalt 104 
familieboliger. Tegnet med utgangspunkt i å kunne tilby 
boliger som er økonomisk tilgjengelige for barnefamilier. 
Arkitekten har vært inspirert av det enkle og robuste i andre 
kjente Københavnske rekkehuskvarter, som for eksempel 
Kartoff elrækkerne, som også går over tre plan.

Bebyggelsen består av elementbyggeri med ca 10 meter 
dype moduler av tre, for blant annet å bidra til et godt 
CO2 regnskap. Fasadekledning er av tegl. Vinduspartier 
varierer mellom karnapper og franske balkonger, som 
bidrar til spill i fasaden.

Det er anlagt private soner på begge sider av boligen og 
utvendige boder ved inngangsparti for ekstra lagringsplass. 
Utforming av kantsoner og overgangen mellom det private 
og off entlige er vektlagt og opparbeidet med grøntstruktur, 
noe som også bidrar til en hyggelig atmosfære. Det er 
kompakte, grønne fellesarealer mellom byggene.
Innvendige materialer er lyse og trapp opp til 3. etasje er 
åpen med overlys.
 
Byggekostnad: Uvisst
Totalt areal: 10 585 m2

År: 2015 (ferdigstilt)

Kilde: Materiale tilsendt fra Vandkunsten

Bilder: Trine Helle og Ingrid Sletten
Snitt: Vandkunsten
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Byhuse på Margretheholm, København Ark. Tegnestuen Vandkunsten
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Konstabelskolen, København  Ark. Tegnestuen Vandkunsten

ANALYSE 

1.  FLEKSIBILITET 
i.  Svært kompakte enheter hvor oppholdsrom kan 
  møbleres etter behov men relativt begrensede  
 muligheter for variasjon. Fellesarealer bidrar til  
 at man kan trekke ut av leilighet ved behov.
ii.  Tilrettelagt for unge familier, hovedsakelig  
 studenter.
iii.  Ingen fl eksible elementer innenfor boligens ytre 
 rammer. 

2.  DAGSLYS 
i.  God takhøyde gir rommene en luftig følelse på  
 tross av begrenset plass.
ii.  Bygningen vender mot sør-øst og har store  
 glassarealer som gir god tilgang på dagslys til  
 den enkelte leilighet.

3.  AREALEFFEKTIVITET 
i.  Kompakte leiligheter på mellom 19,5 m2 og  
 49,9 m2.
ii.  Kvadratmeterpris: DKK 11 114,- DKK pr. m2  
 (byggekostnad) 
iii.  Fellesrom med kjøkken og oppholdsrom på  
 bakkeplan med direkte forbindelse til felles  
 uteoppholdsarealer. Felles vaskeri, lager og  
 sykkelparkering i kjeller.

INNLEDNING 

Tidligere, bevaringsverdig konstabelskole i tegl fra 1939 
i teknisk dårlig stand transformert til 84 ungdomsboliger 
med primært 2- og 3-roms leiligheter. Hver bolig har eget 
bad og kjøkken. I tillegg er det fellesarealer med kjøkken 
og oppholdsrom samt vaskeri; lager og sykkelparkering i 
kjelleren.

Bygget er isolert utvendig. Ved å soneinndele bygget, slik 
at kun områder som inneholder boligdel oppvarmes fullt ut, 
har man kunnet bevare bygningens mest kara¬kteristiske 
partier. Et annet arkitektonisk grep har vært å plassere 
overdimensjonerte vinduer i forkant av vindusåpninger 
i opprinnelig teglmur som ikke etterisoleres. På denne 
måten dannes det små nisjer rundt vinduene som gir 
et særlig preg og mulighet for hver enkelt beboer til å 
uttrykke seg utad. Opprinnelig betong og pusset tegl¬sten 
er bevart, også innvendig. 

Bygget vant den danske RENOVERprisen i 2016.

Byggekostnad: 38 mill. DKK
Areal: 3 419 m2

År: 2013-2015 

Kilder: Materiale tilsendt fra Vandkunsten

Bilde nederst til høyre denne side: Ingrid Sletten
Bilder og tegninger: Vandkunsten
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Konstabelskolen, København  Ark. Tegnestuen Vandkunsten
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Lange Eng, Albertslund Ark. Dorte Mandrup arkitekter

INNLEDNING

Lange Eng er et bofellesskap bestående av 54 boenheter, 
med rundt 200 barn og voksne. Prosjektet ble initiert av 
en gruppe venner og unge familier som var på jakt etter 
en boform med større grad av fellesskap enn det som 
vanligvis tilbys på boligmarkedet.

Bygget er utformet som en sluttet form på delvis 2. og 3. 
etasjer som omkranser et stort, felles uteområde. 
Mot det indre hagerommet er bygget kledd i 
gjennomskinnelige polykarbonplater som har lavt 
vedlikeholdsbehov og refl ekterer himmelens lys og 
fargenyanser.

Man kan velge mellom fi re ulike boligytper på henholdsvis 
71 m2 95 m2 115 m2 og 128 m2.  I tillegg er det tre unike 
boliger på 69 m2; 117 m2 og 113 m2. Boligene er utformet 
etter et enkelt modulsystem. Hver modul er på 3,2 meter. 
Bygget inneholder også et felleshus med industrikjøkken 
og spisesal; kafe; aktivitetsrom for barn og kinosal m.m. 
Alle beboere plikter å delta i felles gjøremål.

Alle boligene er gjennomgående med adkomst via 
byggets utadvendende fasade og direkte utgang til det 
indre hagerommet. Det er anlagt private soner på begge 
sider av leilightene. 

Innvendig er boligene lyse og åpne med store vinduer fra
gulv til tak i fellesrommet. Fellesrommet er tydelig 
prioritert med dobbel takhøyde de fl este steder (med 
unntak av en boligtype) mens soverommen er forholdsvis 
små. Interiøret er hovedsaklig kledt i lyse materialer og 
hvittoner.

Bruttoareal: 6 400 m2

År: 2007-2009 

 ANALYSE

1. FEKSIBILITET
i. Boligens inngang, kjøkken og oppholdsrom er  
 utformet som ett sammenhengende areal og  
 kan slik tilpasses ønsket bruk. 
ii. Tildels mulighet for å innpasse/fjerne ekstra  
 soverom: Valgfrihet under prosjektering (bruker-  
 medvirkning). 
iii. Noe variasjon med tanke på leilighetsstørrelser 
 og dermed muligheter for å fl ytte internt avhen- 
 gig av livssituasjon og økonomi.

2. DAGSLYS
i. Gjennomgående leiligheter med 2,8 m fri høyde.  
 Arealer med dobbelthøye rom gir boligene en  
 særlig kvalitet med tanke på lys og luftighet.
ii. Glass i inngangsdør og store vinduspartier, især  
 mot felles hage, gir svært god tilgang på dagslys  
 og en direkte kontakt med de utenforliggende  
 grøntarealene. 

3. AREALEFFEKTIVITET
i. Kvadratmeter pr. person varierer.
ii. Stor andel fellesareal ca 500 m2 betyr at hver  
 boenhet har ca 9 m2 mer enn selve boligen.

Kilder: Egne observasjoner og samtale med beboer på 
studieturen

Bilder: Trine Helle og Ingrid Sletten
Tegninger: Dorte Mandrup arkitekter
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Lange Eng, Albertslund Ark. Dorte Mandrup arkitekter
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Lange Eng, Albertslund Ark. Dorte Mandrup arkitekter
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Robinielunden boliger, Albertslund  Ark. ONV og JAJA arkitekter

Utstilt på Venezia biennalen 2016.

Robinielunden består av 48 familieboliger oppført 
av Vridsløselille Andelsboligforening. Byggeriet er et 
AlmenBolig+-konsept, som har som mål å utvikle boliger 
som er både større og billigere enn de tradisjo-nelle 
almene boliger i Danmark.

Bebyggelsen er basert på moduler i tre på hovedsakelig 
4,4 X 12,0 meter, noe som gjør dem enkle å transportere. 
Modulene kan stables vertikalt og horisontalt etter behov 
og gir slik mulighet for fl ere ulike typer leiligheter. En 
unik karakter skapes ytterligere ved å anvende ulike 
typer fasademateriale og ved landskapsbearbeiding. 
Hver modul inneholder en sentral kjerne med tekniske 
installasjoner og trapp m.m.

Prosjektet inneholder åtte mindre to- til tre-etasjers bygg 
som er plassert rundt to intime, grønne gårds-rom i grønne 
omgivelser. Leilighetene er fra 89 til 115 kvm store, i en 
eller to etasjer, og har svært varie-rende planløsninger. 
Alle boligene har adgang til enten altan, takterrasse eller 
til en liten, privat hage.

Det har vært fokus på å skape gode boliger med høy 
kvalitet til en rimelig pris. 80 % av arbeidet foregår på 
Scandi Bygs danske fabrikk, resten på byggeplassen. 
Byggesystemet er utviklet over ti år i samarbeid med 
Scandi Byg. Fasadene er kledd med Teglspån som 
arkitektene selv har vært med på å utvikle. Vanligvis er en 
mursteins tykkelse 11 cm, mens Teglspån er kun 1,4 cm 
tykke. Det gir en veldig tynn fasadekledning som likevel 
har en teglsteins gode egenskaper i form av holdbarhet og 
en vakker patinering over tid og så er de lette å montere 
og skifte ut.

Kilder: 
www.bo-vest.dk/byggeri/nybyggeri/robinielunden/
www.byggeplads.dk/byggeri/bolig/robinielunden
onv.dk/show.php?subarea=274&show=

Byggesum: DKK 58 mill.
Bruttoareal: 4 800 m2

År: 2015-2016 (byggeperiode)

ANALYSE

1. FEKSIBILITET
i. Overlappende funksjoner.
ii. Robusthet mtp. endringer over tid og ulike
 brukergrupper
iii. Fleksible elementer innenfor boligens ytre 
 rammer (vegger, gulv, tak, innredning etc.) 

2. DAGSLYS
i. Boligens snitt/takhøyde
ii. Plassering/utforming av vinduer

3. AREALEFFEKTIVITET
i. Kvadratmeter pr. person
ii. Kvadratmeterpris: DKK 8 400,- + kostnad til  
 tilvalg av teglfasader og takterrasser 
iii. Sosiale soner/fellesarealer

Bilde: Trine Helle
Modellbilder: ONV arkitekter
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INNLEDNING

Utsilt på Venezia biennalen 2016
Ombygging av tidligere nærings- og boligbygg til bolig for 
7 mennesker uten familierelasjon.
Arkitektens visjon var å skape en ramme rundt livene til 
7 personer og hvordan de videre kan skape et forhold 
(relationship) til sine nære omgivelser. Samtidig var det 
viktig å videreføre husets iboende karakter og kvaliteter.

Byggets 1. etasje er hovedsakelig felles arealer med kjøk-
ken i et stort rom som åpner seg ut mot en liten hagefl ekk 
foran tilliggende stikkvei. Fellesrommet kan underdeles 
med gardiner og graden av oppdeling/privatisering og 
åpenhet/off entlighet kan styres med bruk av gardiner og 
skyveport mot hagen/stikkveien. 

I 2. etasje ligger 5 private rom innenfor en omkransende 
veranda. I tillegg er det 2 private rom i innerst i 1. etasje.  
Det er felles toalett og bad i 1. og 2. etasje.

Kilde: Program fra den Japanske katalogen: “En; The art 
of Nexus”, fra Veneziabiennalen 2016.

 ANALYSE

1. FEKSIBILITET
i. 1. etasje tilpasses ulik bruk gjennom døgnet og  
 året ved å åpne eller lukke gardiner og port 
ii. Robusthet Ulike aktiviteter er møterom, hjemme 
 kontor, spiserom, tv-rom, matlagingsklasse,  
 modellbygging, sykkelreparasjoner, BBQ og  
 fotball 
iii. Gardiner, port

2. DAGSLYS
i. Relativt høy 1. etasje med godt dagslys. Dagsly 
 set øker betraktelig, når porten skyves opp og  
 rommet åpner seg mot hagen.
ii. I 2. etasje har ikke de private rommene vinduer  
 mot det fri, men glassvegger og -skyvedører  
 med lette gardiner mot innelukket veranda. 
iii. Verandaen er lys og har relativt store vindusfl at 
 er og er malt hvit mot de private rommenes  
 treoverfl ate. Verandaen benyttes til sosial  
 møteplass med små nisjer langs vindusveggen.
iv. Balkong i 2. etasje er overtrukket med en delvis  
 transparent gardin som gir en følelse av privatliv.

3. AREALEFFEKTIVITET
i. Private rom er 9 m²
ii. Fellesareal er på 91 m² 
iii. Total areal er 154 m² som gir 22 m² pr person
iv. Veranda på 9 m² og hagefl ekk 25 m² i tillegg
v. Kvadratmeterpris er ukjent

House for 7 people, Tokyo  Ark. Studio mnm
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House for 7 people, Tokyo  Ark. Studio mnm
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INNLEDNING

Utsilt på Venezia biennalen 2016

Huset er et nytt hus bygget til formålet. Bygget består 
av 3 x 4 moduler á 3,6 m i 2,5 etasjer. De 13 private 
rommene ligger i ytterkant på forskjellige nivåer rundt et 
åpent felles rom som strekker seg utover mot yttervegg 
og oppover mot taket. Flere steder går fellesrommet i 
dobbel høyde. Det er ikke spesielt store vindusfl ater, 
men gjennomlysningen og vinduer i ulik høyde gjør at 
opplevelsen av dagslys 

Kilde: Program fra den Japanske katalogen: “En; The art 
of Nexus”,  fra Veneziabiennalen 2016.

 ANALYSE

1. FEKSIBILITET
i. Modulen 3,6 x 3,6 m gir ulike bruksmuligheter
ii. Fellesrommet kan benyttes til ulike aktiviteter
iii. Trapper til ulike nivåer gir begrenset tilgang for   
 fysisk funksjonshemmede
iv. Romdelende vegger synes faste, men kan 
 muligens endres for nye behov
v. De ulike høydene med begrenset areal i hvert plan  
 reduserer bruksmuligheter
vi. Få faste innredninger gir muligheter 

2. DAGSLYS
i. Med inntil 2,5 fri etasjehøyde og vinduer i ulik   
 høyde, oppleves fellesrommet som svært åpent og  
 lyst
ii . Fra ulike høyder i rommet, kan man enten se opp,  
 ned eller til siden og oppleve variasjon i rom og   
 lyssetting
iii. Vinduene i fellesrommet har større dimensjon enn  
 de private rommene, men skal til gjengjeld kaste  
 lys lenger inn i bygget, enn de private rommene   
 som ligger langs fasaden

3. AREALEFFEKTIVITET
i. Private rom er 10,6 m² 
ii. Total areal er ca. 312 m² som gir 24 m² pr. person
iii. Kvadratmeterpris er ukjent

LT Josai, Nagoia 2013  Ark. Naruse Inokuma
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TILLEGGSKOMMENTARER

• During the period of high-economic growth, Japanese 
families, which in the past were composed of multiple 
generations, became nuclear families, severing ties 
with people in the local community as well as blood 
relatives. This led to the contemporary state in which 
people’s movement are increasingly fl uid and a society 
with a higher number of single person households. The 
lifetime employment system also collapsed, and the 
age of society and family seems to be moving into an 
age of the individual (solitude). 

• Rather than viewing this with pessimism, it is neces-
sary to make changes in the programming, manage-
ment and architecture of places to enter an age in which 
individuals are linked. This work, a new form of dwelling 
for such an age, was designed as a newly constructed, 
shared house. While making use of customary wood-
en model, 13 rooms are arranged three dimensionally 
on a 3.6 m grid By adjusting the height of the building 
to the scale of 2.5 m fl oors, the architects arrived at 
a three dimensional space imbued with a complex un-
even quality. And through the common living room, din-
ing room and alcove are connected, they are dispersed, 
facilitating a variety of uses and a sense of distance in 
a house where people who are not related by birth can 
assemble and live.

(Utdrag fra katalogen den Japanske katalogen En: Art of 
Nexus, Padaglione Giappone, Biennale Architettura 2016)

LT Josai, Nagoia 2013 Ark. Naruse Inokuma
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House for months, UK pavillion, Vencie biennale 2016 by Dogma and Black Square  

INNLEDNING

Utsilt på Venezia biennalen 2016

Forslaget er del av det engelske bidraget til 
arkitekturbiennalen i Venezia 2016. Forslaget er vist i 1:1 
modell. Prototypen inneholder bad, smal dobbeltseng, 
kjøkkenbenk og oppbevaring over 2 plan. Modulen måler 
2,2 m x 2,2 m. Høyden er ikke målt eller angitt i katalogen, 
men det er ståhøyde i begge plan.

KIlde: Program fra den Engelske katalogen: “Home 
Economics”.  Fra Veneziabiennalen 2016. 

 ANALYSE

1. FEKSIBILITET
i. Modulen 2,15 x 2,15 m har fast innredning, er rigid  
 og gir ikke mulighet for fl eksibel planløsning
ii. Trapp til seng utelukker bevegelseshemmede 
iii. Fellesrommet er oppdelt i soner og kan benyttes til  
 ulike aktiviteter

2. DAGSLYS
i. Den private enheten har kun et vindu fra sengen  
 som i de sammenstilte forslagene åpnes mot   
 fellesarealet
ii. Enheten kan således ikke luftes individuelt mot det  
 fri
iii. Ekstra lysinnslipp i trappen og foliert glass i badet,  
 kan gi mer variert dagslys fra vinduer i fellesarealet

3. AREALEFFEKTIVITET
i. Private enhet er 4,6 m² i grunnfl ate
ii. Total areal i sammenstilte enheter er ca. 124 m²   
 som gir 31 m² pr. person, inkl. balkonger og heis/ 
 trapp
iii. Kvadratmeterpris er ukjent



Referanseprosjekt
Arealeff ektive boliger med god bokvalitet

TILLEGGSINORMASJON

Prototypen er vist på tegning sammenstilt med fl ere av samme slaget i et stort rom med fellesarealer og luftebalkonger. 
Etasjeareal for 4 enheter er brutto ca.124 m² inklusive 12 små luftebalkonger og heis.

House for months, UK pavillion, Vencie biennale 2016 by Dogma and Black Square  
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“All I own” Yolanda’s house, Madrid 2014  PKMN architectures  

INNLEDNING

Utsilt på Venezia biennalen 2016

“Through a carefully made design, totally custom-made, 
and the combination of carpentry and the use of quite a 
simple industrial railing system, all the server space in 
the house is arranged through three wooden, suspended, 
mobile and transformable containers. This server space 
can be totally re arranged in just a few seconds, thus 
allowing, in a variety of combinations with served space, 
to adapt the whole house according to specifi c needs 
for the use of space at the time, enabling infi nite homes 
within a house.”

Planen anslås å være på ca 25 m². Foruten badet, er 
resten av leiligheten ett rom som innehar kjøkken-, 
sove-, bibliotek-, arbeids- og møtefunksjon samt et åpent 
rekreasjonsrom.

Innredning med hengende og fl yttbare elementer gir 
mulighet for ulike aktivitetsrom samtidig som de kan 
“stue” bort funksjoner som ikke er i bruk.

Kilde:   Enorme Studio (tidligere PKMN architectures)
 enormestudio.es/box

ANALYSE

1. FEKSIBILITET
i. Innredningen er fl yttbar og innehar ulike   
 funksjoner
ii. Funksjoner som ikke er i bruk kan “stues” bort 
iii. Uegnet for fl ere personer med ulik døgnrytme 
iv. Flere funksjoner kan ikke benyttes samtidig

2. DAGSLYS
i. Gjennomlyst bolig
ii. Glassvegg mot bad gir dagslys inn og ekstra  
 romfølelse ut
iii. God takhøyde

3. AREALEFFEKTIVITET
i. Antas å være ca. 25 m² i grunnfl ate og   
 inneholde mange ulike funksjoner på liten plass
ii. Kvadratmeterpris er ukjent
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“All I own” Yolanda’s house, Madrid 2014  PKMN architectures  
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Vantaan Merkki residential tower, Helsinki 2014  NOW for Architecture an Urbanism

INNLEDNING

I Finland er en stor utfordringer migrasjon, press på 
urbane områder og en økende eldre befolkning. Dette 
medfører et sosialt behov for nytenkende boligutvikling.

Vantaan Merkki boligene representerer et høyt kost/nytte 
prosjekt som infi ll på en vanskelig tomt. 
Arkitektene fokuserer på å utvikle rimelige og bærekraftige 
boliger i Helsinkiområdet.

Kilde: Arkkitehti 4 / 2016

ANALYSE

1. FEKSIBILITET
i. Kun våtromskjerne med bad og kjøkken er fast
ii. Alle enhetene er oppdelt i ulike områder
iii. Alle enhetene kan underdeles i rom
iv. Den åpne løsningen gir større romfølelse

2. DAGSLYS
i. De fl este leiligheter er to-sidig belyst
ii. Takhøye vinduer bringer lyset langt inn i   
 leiligheten
iii. God takhøyde
iv. Åpen planløsning gir “lånt” lys til alle rom

3. AREALEFFEKTIVITET
i. Stort grad av gjentakelse i innredning og  
 yttervegg antas å gi rimelig byggekostnad
ii. 3 ulike størrelser med variasjonsmulighet gir 
 god arealeff ektivitet ved smart innredning
iii. Rimelig utgangspunkt som eventuelt kan  
 utvikles med smart innredning 
iv. Kvadratmeterpris er ukjent



Referanseprosjekt
Arealeff ektive boliger med god bokvalitet

Carmel Place, New York 2016    nArchitects

INNLEDNING

Første bygg på Manhatten som inneholder “micro-
leiligheter”. Inneholder “Aff ordable housing” bygget for 
single som sliter på boligmarkedet.

Prosjektet er resultatet av en konkurranse for å tegne 
leiligheter betraktelig mindre enn det gjennomsnittlige 
arealet på 37 m². Det var krav til lave kostnader 
og samarbeid mellom arkitekter, utbyggere og 
eiendomsmeglere. 

Vinnerprosjektet er en 9. etasjes bygning med 55 
leiligheter med areal 24-33 m². Det ble valgt prefab 
stålrammemoduler for kostnadskontroll, stor grad av 
repetisjon og minimale forstyrrelser for nabolaget med en 
svært kort byggetid på 4 måneder. Ettermonterte fasader 
og innvendige overfl ater ble ferdigstilt i løpet av samme 
tid.

Til sammen 22 leiligheter med tilpassede møbler leies 
ut til utsatte beboergrupper med bostøtte. Resten av 
leilighetene leies ut til markedspris. Alle leilighetene har 
samme standard. 

Fellesarealer som treningsrom og takterrasse er 
tilgjengelige for alle. 

Kilde: Detail 2016 7/8

ANALYSE

1. FEKSIBILITET
i. Fast innredning fi r minimal fl eksibilitet utover  
 sammenleggbar seng. 

2. DAGSLYS
i. Stort vindusfelt gir mye dagslys i enden av  
 leiligehten, men mindre innover i dype og 
 smale leiligheter. Gode dagslysforhold for  
 hjørneleiligheter. 

3. AREALEFFEKTIVITET
i. Meget arealeff ektive løsninger. 24-33 m² pr  
 person pluss fellesrom.



Referanseprosjekt
Arealeff ektive boliger med god bokvalitet

Carmel Place, New York 2016    nArchitects



Referanseprosjekt
Arealeff ektive boliger med god bokvalitet

Wohnprojekt , Krakauerstraße, 1020 Wien   Ark.      einszueins architektur

INNLEDNING

Wohnproject i Wien er et bofellesskap med 40 leiligheter, 
næringsdel, kontorer og fellesrom. Leilighetene er 
organisert rundt en hovedtrapp hvor idéen er at det 
lettere skal oppstå til tilfeldige møter mellom beboerne. 
Fellesrom som kjøkken, lekerom og multifunksjonsrom er 
både plassert i kjelleren, første etasje og oppover i bygget. 
Toppetasjen er tilgjengelige for alle og inneholder sauna, 
gjesteleiligheter og en takhage. Innovative metoder og et 
fl eksibelt system tillot en høy grad av brukermedvirkning. I 
tillegg til en miljøvennlig byggemetode integrerer prosjektet 
fl ere miljøvennlige tiltak som bildeling, delt eierskap og 
kulturelle aktiviteter som videre bidrar til å skape en ny måte 
å bo sammen på.

Alle beboerne benytter seg av en bilpool. Dette har medført 
en reduksjon av antall parkeringsplasser fra 60 til 10 og 
dermed frigjøring av arealer som kan anvendes til felles bruk. 
Disse arealene i kjelleren er utformet med lysgård og store 
glassarealer slik at man oppnår gode, lyse oppholdsarealer 
også under bakken. 

Lokalisering: Krakauerstraße, 1020 Wien

Byggeherrer: Wohnproject Wien, medlemmer i dag 60 
voksne, 20 barn
Planlegging: einszueins arkitektur
Utviklere: Schwarzatal, Gemeinnützige Wohnungs-
&. Siedlungsanlagen GmbHProsjektledelse 
Landscape Architecture: dnd Landschaftsplanung
lenker: www.wohnprojekt-wien.at

Kilde:
www.innovativegebaeude.at/fi leadmin/media/ig_
ost/NEWS_Karo/_broschuere_IG_InnoGeb_A4quer_
smallest-1.pdf

 ANALYSE

1. FEKSIBILITET
i. Overlappende funksjoner: 
ii. Robusthet mtp. endringer over tid og ulike
  brukergrupper
iii. Fleksible elementer innenfor boligens ytre 
 rammer (vegger, gulv, tak, innredning etc.) 

2. DAGSLYS
i. Høyt takhøyde (2800 mm)
ii. Plassering/utforming av vinduer

3. AREALEFFEKTIVITET
i. Kvadratmeterpris: EUR 2100
ii. Sosiale soner/fellesarealer:
 kjøkken
 tak terasse
 sauna
 bibliotek
 dagbarneplass
 kontor/arbeidsplasser

Byggekostnad: Uvisst
Totalt areal: 3.600m² totalt / 3.300 m² (boareal)
År: 2010-2013 (ferdigstilt)
Bilder og illustrasjon: einszueins architektur



Referanseprosjekt
Arealeff ektive boliger med god bokvalitet

Wohnprojekt , Krakauerstraße, 1020 Wien   Ark.      einszueins architektur



Referanseprosjekt
Arealeff ektive boliger med god bokvalitet

INNLEDNING

Eiendommen består av 22 meter høye vegger på to og en halv side. 
Gatefasaden vender mot nord og en vernet kirke ligger på den ene siden. 
Som svar på de utfordrende forholdene utviklet arkitektene tre ulike typologier 
med umiskjennelige egenskaper. Mot gaten etablerte de townhouse med kun 
fi re etasjer for å forhindre for mye skygge inn i bakhagen. Hagen ligger i 2. 
etasje for å komme høyere opp og få mer lys og under ligger garasjen. 

De tre typologiene:

Townhouses
23 boenheter langs gaten har separate innganger og parkering. Hver boenhet 
er kun 3,65 meter bred og det er derfor benyttet split-levels innvendig for å få 
mer ut av arealet. De har direkte utgang til hagen og en skjermet takterrasse 
med en takhage.

Garden houses
Direkte utgang, store vinduer mot hagen og grunne leiligheter gir godt med 
dagslys inne selv om boenhetene er ensidig belyste. Individuelle innganger 
fra baksiden. 10 boenheter over tre etasjer har store rom og god takhøyde, 
loggiaer, balkonger og split-levels.

Penthouses
Over hagehusene (Garden houses) ligger 12 boenheter over tre etasjer. 
Disser har en dobbel orientering i den øverste etasjen. Fra skjermede patioer 
har de direkte utgang til takterrasser med utsikt over byen.

Prosjektet ble oppført som en “joint venture” hvor SmartHoming var koordinator 
for de 72 eierne. Alle eiere hadde samme ansvar og uten en utbygger som 
tok risiko eller fortjeneste på prosjektet lå kvadratmeterprisen langt under 
markedspris. Hver eier hadde stor frihet når det kom til utførelsen av egen 
boenhet og kunne bestemme alt fra planløsning til baderomsfl iser. Alt som 
kunne påvirke fellesskapet som fasaden, skallkonstruksjonen og utforming 
av hagen ble planlagt i felleskap av arkitektene og eierne.

Kilde: www.archdaily.com/793287/bigyard-zanderroth-architekten

 ANALYSE

1. FEKSIBILITET
i. Robusthet mtp. endringer  
 over tid og ulike
 brukergrupper 
ii. Fleksible elementer innenfor  
 boligens ytre rammer   
 (vegger, gulv, tak,   
 innredning etc.) 

2. DAGSLYS
i. Høyt takhøyde (2800mm)
ii. dobbeltfasade til hver   
 boenehet/rekkehus
ii. Plassering/ utforming av  
 vinduer

3. AREALEFFEKTIVITET
i. Kvadratmeterpris: EUR   
 2100
ii. Sosiale soner/fellesarealer
 

Byggekostnad: Uvisst
Totalt areal: 9 100 m2

År: 2010 (ferdigstilt)

Bilde øverst til venstre og tegninger: 
ArchDaily
Resterende bilder: Daniel C. 
Tabacaru

Big Yard, Berlin   Ark.      Zanderroth architekten



Referanseprosjekt
Arealeff ektive boliger med god bokvalitet

Big Yard, Berlin   Ark.      Zanderroth architekten



Referanseprosjekt
Arealeff ektive boliger med god bokvalitet

Betanien boliger, Ulsholtveien 31 Furuset Oslo   Ark.      Haugen/Zohar arkitekter

INNLEDNING

I Ulsholtveien 31 på Furuset bygger Stiftelsen Betanien Oslo 
36 utleieboliger. Furuhuset, et eksisterende bygg på tomten, 
rehabiliteres til ni leiligheter og fellesarealer. I tillegg bygges 
det det to nye leilighetsbygg i rekke, med 27 boenheter. Et 
stort felles hageanlegg åpner seg mot friområdene på sør-
siden. En egen sykkelpaviljong med verksted og sykkelpool 
ved hovedinngangen skal invitere til sykkelbruk. Prosjektet 
skal bidra til boligutviklingen i Bydel Alna. 

Med forslaget God morgen Alna vant Haugen/Zohar Arkitek-
ter, Dronninga Landskap og Odd Steinsvik konkurransen om 
klimavennlige førstehjemsboliger på Furuset i 2013.

Den nye delen av prosjektet skal bygges av massivtre og 
består av 9 moduler med 27 leiligheter. Hovedprinsippet for 
designet er leiligheter med to fasader hvor de “sosiale funk-
sjonene “ som kjøkkenet og spiseplassen vender ut mot et 
sosialt uterom. Mot vest  har leilighetene private uteområder 
og balkonger.

Hovedmålgruppen for boligene er unge mennesker som vil 
etablere seg på Furuset.

Kilde: https://www.hza.no/u31 

 ANALYSE

1. FEKSIBILITET
i. leiligehtene har en del innebygget møbler/ 
 bord 

2. DAGSLYS
i. Høyt takhøyde (2800 mm)
ii. takvinduer og høye vinduer i fasaden

3. AREALEFFEKTIVITET 
i. kompakte leiligheter med innvendig trapp  
 og hems
ii. Sosiale soner/fellesarealer

Byggekostnad: Uvisst
Totalt areal: 4 000 m2

År: 2013- (pågår fortsatt)

Alle illustrasjoner: Haugen/Zohar arkitekter



VEDLEGG 2

Arealeff ektive boliger med 
god bokvalitet

Oppsummering av 
tverrfaglig workshop

Dato:  21. november 2016
Sted:  Hille Melbye arkitekter, Oslo
Tid:  08:30 - 15:30
Prosessleder: Daniel C. Tabacaru
Referent: Daniel C. Tabacaru og 
  Ingrid Sletten
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4.0 Workshop
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1.0 Deltakerliste

Tilstede Navn    Etat/Firma  Epost     Int.

Skype  Torben Tøsse Blindheim  Husbanken  torbentosse.blindheim@husbanken.no TTB
x  Wenche Engseth  OBOS   wenche.engseth@obos.no  WE
x  Nikolai Olsen   Stor Oslo Eiendom Nikolai@soeiendom.no   NO
x  Frank Arne Haget  Betonmast  frank.arne.haget@betonmast.no  FAH
x  Egil Aarnes   Velux NO  egil.aarnes@velux.com    EAA
x  Henrik Norlander  Velux DK  henrik.norlander@velux.com  HN 
forfall  Ole Melhus   HiOA   Ole.Melhus@hioa.no   OM
forfall  Habtamu Bayera Madessa HiOA   Habtamu-Bayera.Madessa@hioa.no HBM
forfall  Morten Vister   Scan Sorlie  morten@scansorlie.no   MV
x  Trine Helle   HMark   trine.helle@hmark.no   TH
x  Ingrid Sletten   HMark   ingrid.sletten@hmark.no  IS
x  Daniel C. Tabacaru HMark/REFRAME arkitektur daniel@reframe.no   DCT
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2.0 Agenda/invitasjon

Invitasjon til workshop
Arealeff ektive boliger med god bokvalitet

21. november 2016 i Hausmanns gate 16

PROGRAM

08.30 Oppmøte med kaff e/te og mingling
09.00 Velkommen, formål med workshopen
09.10 Presentasjoner
 09.10 – 09.20 Obos Nye hjem
 09.20 – 09.30 HiOA
 09.30 – 09.40  Stor-Oslo Eiendom
 09.40 – 09.50  Scan Sørlie
 09.50 – 10.00  Betonmast
 10.00 – 10.10  Velux
 10.10 - 10.20 HMark
10.20  Kaff epause
10.30  Prosess del 1
11.30  Lunsj
12.00  Prosess del 2
14.20 Kaff epause
14.30 Oppsummering og presentasjon; Veien videre
15.30 Slutt

 PRESENTASJONER

Vi ønsker at alle deltakere forbereder et 10 minutters 
uformelt innlegg med egen, faglige innfallsvinkel til 

tematikken, gjerne med utgangspunkt i nevnte stikkord.  

Velkommen

 HVA VI ØNSKER Å OPPNÅ

Vi ønsker å utvikle to nye og utradisjonelle boligtyper 
som er arealeff ektive, tilgjengelige og som har høy 

bokvalitet.

Stikkord er fl eksibilitet og robusthet over tid; areal- og 
energieff ektivitet og sosial bærekraft.

Hvordan kan vi inspirere hverandre til å fi nne nye 
kreative løsninger som også er realiserbare 

og attraktive på boligmarkedet? 
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3.0 Presentasjoner

Alle deltakerne holdt et 10 minutter langt 
uformelt innlegg med sin egen faglige 
vinkling til tematikken

3.1 OBOS: Markedsanalyse og egne 
prosjekter

Wenche Engseth presenterte prototyper på tradisjonelle 
leilighetsplaner utviklet av OBOS med fokus på 
arealeff ektive løsninger. Disse blir benyttet ved vurdering 
av tomtekjøp, men sjelden realisert. OBOS arbeider aktivt 
med å utvikle nye, mer eff ektive løsninger for boliger 
og boform. De har for tiden et samarbeid med PBE og 
Futurebuilt hvor de ser på 41 kvm store leiligheter med 
bilpool, dobbelt antall sykkelparkeringer og smartmøbler.    

Temaer som ble berørt:
• Våtrom/sjaktplassering legger begrensninger på 

muligheter for planløsninger og romfordeling.
• “The intelligent home” (styringssystemer) er et 

interesseområde de gjerne vil se på videre.
• Enkle grep som innadslående dører / skyvedører i 

soverom gir boligen økt følelse av åpenhet.
• Oppholdsrom bør ha plass til et eget spiseområde
• Stort bad og gangareal, i tråd med krav til tilgjengelig 

boenhet, går ut over kvaliteten i øvrige deler av 
boligen.

• Møblerings systemer kan gi optimaliserte løsninger 
med tanke på arealeff ektivitet, (se f.eks. Tango 
Divano 270 – skap/ seng).

• 1 roms leiligheter kan gi muligheter for gode kvaliteter 
mht. fl eksibilitet.

• I distriktene ønsker man større leiligheter enn i byene.
• «Böljan» i Hammarby Sjöstad og Dælenenggata 34 

ble trukket frem som forbilder på gode arealeff ektive 
løsninger med stor grad av åpenhet, god romfølelse 
og fl eksibilitet.

3.2 Stor Oslo Eiendom: Markedsmuligheter 
og egne prosjekter

Nikolai Olsen presenterte Stor Oslo Eiendom som 
en aktør med mål å være grensesprengende innen 
boligutvikling. De har stor interesse for arealeff ektive 
boliger og påpekte det store behovet for små leiligheter i 
Oslo. NO presenterte forretningsmodellen «SSS»: Hvert 
prosjekt må stå seg selv og dets investorer må fi nne 
prosjektet interessant.

Prosjektet Munchs Brygge i Bjørvika ble presentert. Dette 
prosjektet består av blant annet 24 to-roms leiligheter som 
ble lagt ut for salg i en budprosess. Resultatet var 120 
budgivere og 500 bud som illustrerer det store behovet 
for små leiligheter i Oslo. 

Temaer som ble berørt:
• Eiendomsutviklere er interessert i arealeff ektive 

prosjekter og NO utfordret arkitektene til å komme 
med gode forslag. Dersom løsningen er god er 
gjennomføring ikke vanskelig.

• Digitalisering er en klar trend i markedet som vil 
påvirke boligene mht styring av varme, belysning, 
ventilasjon og sikkerhet (lås, tilgang, osv).

• Dersom man ønsker å utvikle fremtidige løsninger 
må man være forberedt på å «blø» litt.

• Delingsøkonomien vil påvirke boligutviklingen.
• Kan en «2 roms» bli til en «5 roms» ?
• Kost/ nytte: Stor Oslo Eiendom regner ca kr 35.000,- 

pr. m2 inkl. moms i byggekostnader.
• Myndighetene er skeptiske til endringer, men er på 

gli.
• Ett av dagens problemer er at ulike forskriftskrav noen 

ganger slår hverandre i hjel, f.eks. krav til dagslys og 
energikrav. I slike tilfeller bør man kunne prioritere 
ønskede kvaliteter.

• Med arealeff ektive løsninger trengs gode 
lagringsmuligheter.

• Dagens boliger er for varme (manglende 
solavskjerming/ og eller gjennomluftning)- det bør 
være åpning for å tilpasse løsninger etter reelt behov.

• Så lenge man totalt sett produserer høy kvalitet bør 
det være tillatt å gå på akkord med visse, mindre 
hensiktsmessige krav.

• Ethvert prosjekt bør ha en tydelig, bærende idé.
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3.3 Betonmast: Rasjonalitet i byggefasen

Betonmast ønsker gjennomtenkte løsninger som 
er eff ektive mht bygging og som gir mulighet for 
serieproduksjon og gjentakelseseff ekt. Frank Arne 
Haget presenterte fordelene med prefabrikkering men 
også utfordringene ifm med byggeplass, byggeprosess 
og rasjonalitet i planløsning. En av løsningene som ble 
presentert har midtkorridor som gir tilgang til sjakter. 
Dette medfører eff ektivitet på byggeplass, blant annet ved 
at alle sjakter ligger inn mot korridor og kan ferdigstilles 
til sist. Samtidig har løsningen utfordringer mht ensidig 
orientering, solforhold og daglyskrav. I Oslo godkjennes 
ikke leiligheter med ensidig orientering mot nord og øst. 
FAH understreket at plassbygde løsninger, ofte er enklere 
å håndtere.

Andre temaer som ble berørt:
• Ulike etasjeplaner skaper utfordringer.
• Modulbygg har vist seg å være utfordrende, særlig 

med tanke på tetthet. Medfører også begrensninger i 
bredde pga. transport.

• Sjakter/stammer må ligge over hverandre.

3.4 Velux: Dagslys og eff ektivisering i boliger

Velux presenterte vindusløsninger for fl ate og skrå 
takfl ater samt program for beregning av dagslys i rom. 
Videre presenterte de prosjekter med fokus på dagslys 
og komfort for beboerne. 

Eksempler fra Frankrike inneholdt kompakte, sosiale 
boenheter i rekkehus av modulbyggeri, med areal under 
90 kvm. Nøye gjennomtenkt utforming og plassering 
av vinduer har bidratt til bedre utnyttelse av arealer og 
generelt høynet bokvalitet. Viste leiligheter var over to 
etasjer, med større åpninger i etasjeskillene ved vinduer. 
Henrik Norlander anbefaler et tettere tverrfaglig samarbeid 
tidlig i prosjekteringsfasen mellom tekniske fag, arkitekter 
og økonomiansvarlig, for å oppnå gode løsninger.

Andre temaer som ble berørt:
• Markedets ønsker er høyere enn myndighetskrav 

mht dagslys.
• Ekstra takhøyde og høyt-/skråsittende vinduer gir 

ekstra bokvaliet/romfølelse.
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3.5 Hille Melbye arkitekter: Boligprosjekter 

Ingrid Sletten presenterte noen av de trendene/
tendensene innenfor boligutviklingene som Hille Melbye 
har identifi sert i arbeidet med prosjektet og som danner 
et bakteppe for dette.

Disse inkluderer:
• Endring i familiestrukturer medfører samfunn hvor 

beboere er svært mangfoldige med ulike behov. 
• I økende grad ser man ønsket om at boligen skal 

være mer enn et sted å bo; et sted hvor man er en 
del av et fellesskap og kan bidra til å påvirke sine 
omgivelser.

• Mobilitet: Vi beveger oss fra et samfunn som 
planlegger for at alle har eget transportmiddel til et 
samfunn som har mer fokus på å tilrettelegge for 
kollektiv mobilitet blant befolkningen. Byer skal være 
kompakte med gangavstand til de fl este funksjoner og 
enkle forbindelser mellom kollektive transportmidler. 
Vi bygger tettere og høyere ved kollektivknutepunkt; 
det er fokus på små boliger og vi blir mer fl eksible i 
vår bruk av byen. Men hvor små leiligheter ønsker 
man? Hvordan innretter man mindre leiligheter så 
man opprettholder god boligkvalitet og gir rom for 
fl eksibilitet og ulike preferanser? Og hvordan sikrer 
man forstadskvalitetene i kompakte områder? 

• Delingsøkonomi: Flere steder tilbys nå arbeidsplasser 
hvor man sitter i et arbeidsfellesskap. Her i Oslo har 
man bl.a. Tøyen Startup Village; Mesh og Sentralen 
m.fl . Flere føler mindre behov for å eie; man kan 
leie klær og verktøy og airbnb; uber og car-pool blir 
stadig mer utbredt. I Danmark ser man en økning i 
antall leieboliger, det diskuteres også i Norge. Dette 
påvirker hvordan vi bruker byen; hva vi har behov 
for i egen bolig og hvor man ønsker å bo. Hvordan 
ivareta identitet i denne situasjonen? Hvordan skaper 
man tilhørighet? Hvordan tilrettelegger man for god 
integrasjon av ulike typer mennesker i dette mer 
komplekse bybildet?

• Fellesarealer: Flere steder er det et økende fokus 
på fellesskapsløsninger. F.eks. i Wohnprosjekt i 
Wien hvor beboerne, fordi de benytter seg av car-

pool, har valgt å redusere antall p-plasser fra 60 til 
10 og slik ha mulighet for å anlegge fellesarealer 
med lysgård under bakken, i stedet for p-kjeller. 
Hoffi  ce i Stockholm; er et nettverk hvor man kan 
tilmelde seg og møtes med andre hjemme hos et 
«medlem», slik at man får et arbeidsfellesskap 
m.m. Et annet eksempel er prosjektet «Urbania» i 
København, hvor fl ere personer er kommet sammen 
fordi de var misfornøyde med det som blir tilbudt i 
det danske boligmarkedet (ensartete leiligheter og 
lite fellesskap). Deres ønske er å bo tettere og dele 
mer: «Vi gir 20% av våre private areal til fellesskapet 
og får i stedet spisehus med profesjonell kokk, 
fl erbrukshall, cafe, verksteder, øvingsrom, bibliotek, 
byhage med biehold og kanskje en hamam».Hvordan 
legge til rette for best mulig blanding av felles og 
privat? Hvordan skape gode overganger/ kantsoner 
mellom privat og felles/ off entlig? Kan det dannes 
nye overgangssoner, hvor nye aktiviteter kan oppstå 
(eks. i trapperom)?

• Medvirkning: I økende grad ser man prosjekter hvor 
kommende beboere har vært aktivt deltakende 
i planleggingsprosessen. Slik får de bestemme 
hva slags bruk som er mest viktig for dem, hva 
slags funksjoner de ønsker og tilpasset arealbruk 
etter dette. Man ser en økende interesse for dette 
hos beboere og det er også et økende fokus på 
det blant myndigheter, blant annet for å oppnå 
bedre prosesser med mindre konfl ikter. Det norske 
prosjektet Vindmøllebakken har forsøkt å få til en 
aktiv medvirkningsprosess, hvor de som har meldt 
seg som interesserte kjøpere har fått komme med 
innspill til størrelse på leiligheter og fellesarealer og 
funksjoner. 

• Smartmøbler: I «All I own house», Madrid, har man 
laget en bolig som er tilpasset nøyaktig hva en 
enkelt familie trenger. Møblene er spesialtilpasset og 
kan fl yttes ettersom man har ulike behov igjennom 
døgnet.Det er også fl ere eksempler på mer tekniske 
og multifunksjonelle møbler som er mer generelle og 
utformet med utgangpunkt i å få eff ektivisert plassen 
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i små boliger, eksempelvis «Ori», utviklet ved MIT i 
California. Ønsker man denne typen komprimering i 
boliger i Oslo?

• Digitalisering: Vi har en stund vært på vei mot det 
heldigitaliserte samfunnet, hvor alle våre handlinger 
og eiendeler er koblet på et digitalt nett via f.eks. en 
telefon. Digitale løsninger tas i bruk i ulik grad; vi har 
allerede mange eksempler på smarthus. I Danmark 
benytter man et digitalt kommunikasjonssystem i 
Almenbolig + boliger for å spare utgifter. Prosjektet 
Lange Eng i Albertslund, DK, har også en egen intranet 
side hvor alt felles liv blir kommunisert/ avklart. Dette 
medfører en rekke muligheter til eff ektivisering, men 
det kan det også medføre at noen aspekter av det å 
bo blir mindre personlige? Rommene vi utformer må 
i større grad kunne tilpasses de digitale aktivitetene 
som beboerne ønsker å utføre. Hvordan tilrettelegger 
vi boligene best mulig for denne typen aktiviteter/liv?

 

3.6 REFRAME arkitektur/HM arkitekter: 
Bærekraft og begrunnelse for endring

Daniel C. Tabacaru presenterte et overordnet perspektiv 
om bærekraftig utvikling som et behov, og ikke bare en 
ønsket utvikling, på grunn av overforbruk og begrenset 
ressurser på jordkloden. 8. august 2016 var «Overshoot 
Day»; dagen da menneskeheten hadde brukt opp 
alle ressurser på jordkloden som kan fornyes på en 
bærekraftig måte. 

Forbruket har blitt så høyt, at menneskeheten per i dag 
trenger 1,8 jordkloder for å opprettholde vårt forbruk. 
Dette betyr at vi er nødt til å redusere vårt fotavtrykk, ikke 
bare med tanke på forbruk men også innen boligbyggeri. 

Byggebransjen kalles «40% bransjen»; den står for 
40% av vårt samlede CO² utslipp på verdensbasis. 
Besparelsespotensialet er stort og arealeff ektive 
løsninger kan være en del av svaret på hvordan man 
imøtekommer denne utfordringen.
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4.0 Workshop

4.1 Prosess del 1: De Bono hatter

www.debonothinkingsystems.com/tools/6hats.htm

Daniel C. Tabacaru introduserte en metodikk som kalles 
«De Bono hatter», en tenke- og arbeidsmetodikk utviklet 
av Edward de Bono. Det er en enkel, eff ektiv teknikk som 
hjelper deltakere i f.eks. workshops å bli mer produktive. 
Man lærer å skille tenkning inn i inntil seks forskjellige 
kategorier. Hver kategori er identifi sert med sin egen 
farget metaforisk "tenke hatt". Ved mentalt å ta på seg og 
bytte "hatter", kan man enkelt fokusere eller omdirigere 
tanker, samtalen eller selve møtet.

Metoden skal hjelpe deltakerne til å legge fra seg sine 
egne fanesaker og forsøke å sette seg inn i andres 
tankesett og problemstillinger. Det er derfor viktig 
med tverrfaglighet blant deltakerne. I vår workshop 
gjaldt kartlegging av forhold som defi nerer og påvirker 
boligmarkedet, spesielt i Oslo. 

I vårt tilfelle representerte de ulike hattene:  

 a) et kritisk blikk mot problemstillingen  
  (svart hatt)
 b) muligheter som kommer fra denne  
  problemstilling (gul hatt)
 c) følelse og intuisjon angående   
  problemstillingen (ikke rasjonelt) (rød  
  hatt)
 d) kreativitet og løsninger som kan endre  
  problemstillingen radikalt (grønn hatt)

Hver hatt ble anvendt med utgangspunkt i tre ulike 
aktører: 
 1) Bruker
 2) Eiendomsutvikler/entreprenør
 3) Arkitekt

Kartleggingsprosessen inneholdt 5 minutter til hver hatt 
pr. aktør (1, 2, 3). Deltakerne noterte sine observasjoner 
på fargede lapper som korresponderte med de ulike 
hattene. Fokuset i diskusjonen var arealeff ektive boliger; 
smarte løsninger og etablering av fellesareal.

Oppsummering av resultat (for en totaloversikt av alle 
forslagene på post-it lapper, se vedlegg 1):

Prosess
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4.1.1 Brukerens perspektiv (nøkkelord):

a) Kritisk:
• Mindre lagringskapasitet
• Trangt
• Mindre mulighet for besøk
• Ikke parkeringsplass
• Redd for å dele / for samarbeid
• For tett på andre, osv.

b) Muligheter:
• Frihet til andre aktiviteter
• "Simple living"
• Rimeligere boliger -> bo sentralt
• Miljøbevissthet
• Mindre utgifter
• Ønsket felleskap
• Utvidet sosialt liv, osv.

c) Følelser og intuisjon:
• Idealistisk
• Trangt
• Muligheter utenfor bolig
• Kontinentalt
• "Easy living"
• Mindre ensomhet
• Mindre vedlikeholdt

d) Kreativitet og løsninger:
• Felles pizza ovn
• Felles mat servering
• Felles bil
• Spa/yoga/badstu
• Ski bod
• Sykkelverksted
• Kino
• Gjesterom delt
• Mer daglys
• Godt balansert daglys, osv.

                             
            

Diskusjoner underveis inkluderte bl.a.:
• Det er lite variasjon i boligtilbudet, overveiende 

tradisjonelle løsninger.
• Oslo har det minst regulerte boligmarkedet i Europa 

og boliger selges veldig raskt. Dette medfører at det 
kan være utfordrende å snu utviklingen mot et mer 
langsiktig perspektiv med tanke på nye løsninger 
(NO).

• Bygging av studentboliger kan være en mulighet 
med tanke på å raskt implementere arealeff ektive 
løsninger på en stor skala (NO).

• Eierskapsstrukturen i Norge kan komme til å endres 
på lang sikt, fra over 90% eierskap til en større 
prosentandel av leieboliger (DCT) 

• Samfunnsstrukturer og økonomisk kjøpekraft 
påvirker markedet og hvor eiendomsutvikler velger 
å fokusere sine byggeprosjekter mht etnisitet, 
plassering (øst-vestkant), demografi , tilgjengelighet 
til kollektiv transport (DCT).

• "Aff ordable house" konseptet (sosialboliger) kan 
være en løsning for å gi tilgang til boligmarkedet. 
(WE)

 De Bono - Brukeren
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4.1.2 Eiendomsutvikleren / entreprenørens perspektiv 
(nøkkelord)

a) Kritisk:
• Problemer med myndighetene
• Kompliserende: tid, økonomi, pers.
• Usikkerhet mht. salg
• Salg av fellesarealer
• Kostbare løsninger

b) Muligheter:
• Billigere
•  Rask bygging
• God fortjeneste
• $ - lønnsomhet
• Stor etterspørsel i Oslo
• Bedre bomiljø
• Flere boenheter per kvm

c) Følelser og intuisjon:
• "Branding" med hjertet
• Intern arbeidsmotivasjon
• Vanskelig
• Mulighet for å endre bransjens praksis
• Innovativ – fi rmaets fremtid
• Bo godt midt i byen

d) Kreativitet og løsninger skapt av stor bruk av 
arealeff ektive boliger:
• Felles arealer
• Samarbeide globalt med andre i samme bransje
• Møblerte leiligheter (systemmøbler)
• Flerfunksjonelle rom

Diskusjoner som oppstod inkluderte bl.a:
• Spennende oppgaver med innovative løsninger kan 

virke motiverende for ansatte.
• Tomtens beliggenhet kan være avgjørende for grad 

av interesse i markedet.

 De Bono - Entreprenøren
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4.1.3  Arkitektens perspektiv (nøkkelord)

a) Kritisk:
• Færre muligheter
• "Lav status" arbeidsmessig
• Vanskeligere
• Vanskelig å oppnå tilgjengelighetsstandard
• Unorsk

b) Muligheter
• Nyskapende/innovativ:
• Nye typer bofelleskap
• Mestre tverrfaglig samarbeid
• Motbevise
• Politisk overbevisning / idealisme

c) Følelser og intuisjon:
• ”Do good”
• Risiko for å mislykkes
• Kjedelig faglig
• Mulighet for å ende bransje praksis
• Stolthet

d) Kreativitet og løsninger skapt av stor bruk av 
arealeff ektive boliger:
• Overlappende romfunksjoner
• 3D-prosjektering
• Bestandige materialer
• ”Sharing”
• Felles arealer og funksjoner utvides
• Digitalisering
• Møblering

Diskusjoner som oppstod inkluderte:
• Tekniske forskrifter er gått langt - kanskje for langt, 

særlig mtp. ventilasjon og tetthet.
• Forbrukere stiller få krav til boligene. De er imidlertid 

svært bevisste på i hvilken grad boligen tilfredsstiller   
energikrav.

 De Bono - Arkitekt
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4.2 Prosess del 2: Tidsperspektiver

Etter pausen ble fokus snudd mot en diskusjon av endring 
i holdninger og forutsetninger over tid. Deltakerne fi kk i 
oppgave å strukturere post-it lappene på en tidsakse som 
spente fra nåtid, om 5 år og 15 år frem i tid. 

Diskusjoner som oppstod i denne prosessen inkluderte 
bl.a:
• På grunn av usikkerhet i forbindelse med off entlige 

godkjenninger knyttet til prosjekter, som avviker fra 
standardløsninger, vil entreprenørene gjerne starte 
en standard prosess, og heller foreta endringer i 
etterkant. Fordelen med dette, mener NO, at det 
slik er lettere å påvirke myndigheten, selv om det er 
tidkrevende. Med et helt nytt konsept er det større 
sjanser for å møte motstand og forsinkelser. DCT 
påpekte at å foreta endringer på denne måten krever 
ressurser som ikke videreføres i prosjektet og viste til 
«Integrated Design Process» metode; en mer integrert 
prosjekt- og prosessutvikling hvor målet er klargjort 
fra begynnelsen og slik bidrar til ressursbesparelser. 
Et annet argument for å planlegge for innovative 
løsninger tidlig i prosessen er at det er mer kostbart å 
endre prosjektet senere, ettersom man allerede vil ha 
nådd en viss detaljeringsgrad blant fl ere fag. 

• 2- roms selges først og etterspørselen etter leiligheter 
med mer fl eksibilitet øker. Sannsynlig at dette vil 
være økende framover.

• Problematisk at reguleringsprosessene tar så lang 
tid; fl ere håper på en endring her. Reguleringsplaner 
er også for lite robuste og gir lite rom for fl eksibilitet i 
prosjektene.

• Fordi byggeprosesser allerede fremstår som 
kompliserte ønsker man ikke å tillegge ytterligere 
kompliserende faktorer - dette hindrer til dels 
innovasjon.

• HN: I tiden framover bør vår faggruppe 
(byggebransjen) utvikle én felles visjon, slik at vi står 
sterkere.

• HN: Ved å tilegne seg kunnskap om budsjetter og 
den økonomiske siden av faget vil vi lettere kunne 
planlegge for innovative løsninger. Dette bør vi 
fokusere på i tiden framover.

• HN: I Danmark er det helt alminnelig med 
brukermedvirkningsprosesser. Dette medfører 
høyere grad av etterspurte løsninger og mindre 
grad av omprosjektering i ettertid. Dette burde også 
implementeres i langt større grad i Norge i årene 
framover.

• WE: Man bør i økende grad bygge fl eksibilitet inn i 
boligene slik at disse kan forandre seg med endringer 
over tid.

• NO: Nordmenn er ikke klare for fellesskapsløsninger 
– vi ønsker private arealer. Vil dette endre seg 
fremover i tid?

• WE: OBOS har et prøveprosjekt hvor noe areal er 
satt av til fellesfunksjoner, men hvor disse arealene 
vil bli solgt som leiligheter hvis fellesareal ikke er 
aktivisert etter en viss periode.

• Det bør innføres spørreundersøkelser blant brukere 
for å få tilbakemeldinger på hva disse ønsker/ er 
fornøyde/ misfornøyd med.

• NO: Vi som faggruppe må presentere visjonen først 
og utvikle noe som brukerne ikke har tenkt på at de 
trenger/ ønsker. Så kan man etter hvert involvere 
kjøpere om bruken. Slik kan markedet påvirkes 
framover.

• I dag leveres av og til løsninger som brukerne ikke 
ønsker. Dette må endres.

• Det er pr. i dag vanskelig å få alle med på å betale for 
innendørs fellesarealer i Norge (ikke ute-arealer, som 
er en selvfølge/pålagt). Vil dette endre seg framover?

Tidsperspektiv
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4.3 Prosess del 3: Internasjonale trender og 
eksempler  

Siste del av workshopen ble fokusert rundt diskusjon av 
internasjonale eksempler på kompakte boliger utvalgt av 
TH, DCT og IS. Momenter som ble diskutert inkluderte: 

• DCT: «Baugruppe» eksemplene fra Wien og 
Berlin viser muligheter for brukerne til å medvirke i 
utviklingen av prosjektet mtp. planløsning, funksjoner 
som er private eller felles, antall p-plasser, bibliotek, 
gjesterom, festlokaler.

• HN: Påpekte på at de i Danmark opplever en endring 
i fokus på investeringskostnader for bolig til fokus på 
vedlikeholdskostnader. Brukerne er i økende grad 
opptatt av bedre kvalitet, lavere månedlige avgifter 
m.m.

• WE: Modellen med arealeff ektive boliger og 
fellesarealer kan være mer interessant for eldre som 
bor alene og som ønsker et sosialt liv og interaksjon. 
Denne aldersgruppen er voksende i Norge og 
Husbanken er interessert i å ha mer fokus på dette.

• TH: Etterspør boligprosjekter som legger til rette for 
en blanding av aldersgrupper for å unngå dagens 
situasjon hvor man ofte fi nner svært ensartede 
boligområder.

• HN: «Innebygget fl eksibilitet» fi nnes i fl ere nye 
prosjekter i Danmark, hvor leiligheten kan tilpasse 
seg til endringene. 

• DCT: Det er viktig å se på arealeff ektive løsninger 
som en del av bolig tilbudet i Norge men dette må 
utvikles i kombinasjon med større leiligheter slik at 
man får et variert boligtilbud. 

Diskusjon av internasjonale eksempler
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5.0 Oppsummering 6.0 Veien videre

• Begynn ethvert prosjekt med en tydelig visjon.
• Vær orientert om ulike lovkrav og      

fi nansieringsmodeller m.m. som gjelder/kan gjelde 
for prosjektet.

• Finn løsninger som lett kan skaleres.
• Vær oppmerksom på typologien; rekkehus og 

leilighetsbygg har svært forskjellige utgangspunkt.
• Gulv- til takvinduer løser ikke nødvendigvis alle 

aspekter innen dagslys; det er svært viktig med 
balanserte løsninger med integrert solavskjerming, 
og gjerne vinduer i takfl ater.

• Samarbeid mellom alle fag er avgjørende for 
å oppnå gode løsninger; det ligger et stort 
optimaliseringspotensiale i prosessen.

• Vi må skape bevissthet hos forbrukerne.
• Det kan tenkes at mindre, skrittvise endringer over tid 

kan være mer hensiktsmessig/ mindre risikofylt enn å 
satse på stor grad av innovasjon i ett prosjekt.

• Det er usikkert i hvor stor grad nordmenn er klare for 
å kjøpe boliger med stor andel fellesarealer.

TH og DCT begynner nå, med utgangspunkt i alle gode 
innspill og diskusjoner, arbeidet med å utvikle forslag til 
prototyper på arealeff ektive boliger med høy bokvalitet. 
Disse skal så testes mot energi og dagslys av Høgskolen 
i Oslo og Akershus.

NB: Workshopdeltakerne ønsket en felles studietur i 
Osloområdet. 

Endelige konklusjoner oppsummeres i en rapport som 
leveres Husbanken 1. april 2017. (Fristen ble senere 
forlenget til 1. juni 2017.)





VEDLEGG 3

Arealeff ektive boliger med 
god bokvalitet

Kontroll av typologier mot 
TEK 10

TEK 10
Kap 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk
Kap 13. Miljø og helse
Kap 14. Energi

Typologier
A 36 m2 (24 +12 m²)
B 35 m²
C 70 m²
D 70 m² “split-level”

1 2

A

B

1 2

A

B

A

A B

2

1

B

1

2

A B

C

1

2

A B

D





§12-2  Krav om tilgjengelig boenhet
§12-5  Planløsning
§12-7  Krav til rom og annet oppholdsareal
§12-8  Entre og garderobe
§12-9  Bad og toalett
§12-10  Bod og oppbevaringsplass
§12-11 Balkong og terrasse mv.

4
6
8
12
14
16
18
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dibk.no/byggeregler/tek

Kontroll av typologier mot TEK 10

§12-2

(1) (2)

(3)

Krav om tilgjengelig boenhet

Boenhet i bygning med krav om heis skal ha 
alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. 
Inngangsplanet skal være tilgjengelig for 
personer med funksjonsnedsettelse slik 
det følger av bestemmelser i forskriften. Det 
er tilstrekkelig at minst 50% av boenheter 
på inntil 50 m² BRA med ett eller to rom for 
varig opphold i bygning oppfyller kravene 
til tilgjengelig boenhet samt utforming av 
bad og toalett i § 12-9 første ledd.

Veiledning 
I bygning med krav om heis skal alle 
hovedfunksjoner være på inngangsplanet 
i boenheter. Krav om tilgjengelighet for 
personer med funksjonsnedsettelse gjelder 
for boenhetens inngangsplan. I boenheter 
som går over fl ere plan, innebærer dette 
at kravet om tilgjengelighet kun gjelder for 
inngangsplanet og ikke for øvrige plan.  

Bygning kan være utformet slik at det kun for 
deler av bygningen vil være krav om heis. 
Eksempelvis kan en fl øy av en bygning ha fem 
etasjer mens en annen fl øy kun har to etasjer. 
I et slikt tilfelle vil det være krav om tilgjengelig 
boenhet i den fl øyen der det er krav om heis. For 
boenhet i den del av bygningen hvor det ikke 
kreves heis, gjelder kravet om tilgjengelighet 
kun for boenhet der alle hovedfunksjonene er 
på bygningens inngangsplan.

Unntaket omfatter bare boenheter på inntil 
50 m² BRA med ett og to rom for varig opphold.

Boenhet i bygning uten krav om heis som 
har alle hovedfunksjoner på bygningens 
inngangsplan, skal være tilgjengelig 
på inngangsplanet slik det følger av 
bestemmelser i forskriften, med mindre det 
i § 8-6 gis unntak fra krav til gangatkomst.

Veiledning 
Boenhet i bygning uten krav om heis som 
har alle hovedfunksjoner på inngangsplanet, 
skal være tilgjengelig på inngangsplanet. I 
boenheter som går over fl ere plan, innebærer 
dette at kravet om tilgjengelighet kun gjelder 
for inngangsplanet og ikke for øvrige plan. Med 
øvrige plan menes her plan med høydeforskjell 
minimum 1,2 m fra inngangsplanet.  

Kravet om tilgjengelighet gjelder tilsvarende 
for sekundærleilighet som er en egen boenhet 
med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet.
  
Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, 
soverom, bad og toalett.
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dibk.no/byggeregler/tek

(1,2,3)

(1,2,3)

(1,2,3)

(1,2,3)

Tyolpgiene opp mot §12-2

Typologi A

Typologi A har et areal på 24 m² på 
inngangsplan og 12 m² på mesanin. 
A går innunder 50% andelen som ikke har krav 
til tilgjengelig boenhet.

Typologi B

Typologi B har et areal på 35 m².  Alle 
funksjoner foregår på inngangsplanet, og 
leiligheten tilfredsstiller krav til tilgjengelighet. 

Leiligheten har, avhengig av bruk, 3 fl eksible 
oppholdssoner samt gang, bad og integrert 
kjøkkenløsning.

Typologi C

Typologi C har et areal på 70 m².  Alle 
funksjoner foregår på inngangsplanet og 
leiligheten tilfredsstiller krav til tilgjengelighet. 

Leiligheten har 4-5 oppholdssoner samt gang, 
bad og adskilt kjøkken.

Typologi D

Typologi D har planløsning hovedsakelig som 
C med samme areal, men med en nivåforskjell. 
Alle hovedfunksjoner med bad, kjøkken, stue 
og soverom er ivaretatt på inngangsplanet. 
Typologien tilfredsstiller krav til tilgjengelighet, 
når det er krav til heis i bygning, men ikke når 
det ikke er krav til heis fordi nivåforskjellen er 
for liten.
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dibk.no/byggeregler/tek

§12-5

(1)

(2)

Planløsning

Byggverk skal ha planløsning tilpasset 
byggverkets funksjon

Veiledning 
Planløsning har stor betydning for byggverkets 
funksjonalitet, brukbarhet, innemiljø, mulighet 
for vedlikehold og renhold mv. I dag velges 
ofte åpne planløsninger ut fra hensyn til 
økt fl eksibilitet og oversiktlighet. I åpne 
planløsninger kan imidlertid innemiljøet 
påvirkes negativt ved støy og forurensninger. 
Planløsning og størrelse på byggverk må 
vurderes i forhold til planlagt bruk, god 
mulighet for orientering og ut fra hensynet til 
et godt innemiljø. 

Brukbarhet
Innemiljø
Mulighet for vedlikehold og renhold

Byggverket skal ha planløsning som gjør 
det lett å orientere seg

Veiledning 
Kommunikasjonsveier må gi logiske og sikre 
forbindelser mellom de ulike romfunksjonene i 
hele bygningen.
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(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

Tyolpgiene opp mot §12-5

Typologi A

Typologi A forutsetter beboere som trives 
med kompakte løsninger, men verdsetter 
ekstra volum fremfor areal. Dette stiller krav 
til løsninger i høyden og personer som lett 
kan ta seg opp og ned mellom mesanin og 
inngangsplanet. Volumet gir klare fordeler for 
romfølelse, luftvolum og lysinnfall.

Boligen har et svært knapt oppholdsareal med 
integrert kjøkken og visuell og fysisk kontakt 
med mesanin. Volumet kompenserer for areal. 

Typologi B

Typologi B er også kompakt, men gir fl ere 
variasjonsmuligheter mht. innredning. Boligen 
kan tilpasses ulike brukeres behov gjennom 
døgnet og et lenger livsperspektiv, da 
oppholdssoner lett kan endres med innhold og 
størrelse etter behov.

Typologi C

Typologi C er større og åpnere, da de 
fl este veggene utenom bad og gang er 
fl yttbare, og sonene kan åpne seg til ett 
stort sammenhengende rom. Sonene kan 
benyttes til bl.a. soverom, arbeidsrom, stue 
og bespisning. Deler av leiligheten kan lukkes 
helt, uavhengig av hverandre, mens andre 
forblir åpne. 

Typologi D

Typologi D har samme layout som C med 
unntak av midtrommet, hvor en trapp 
forbinder de to nivåene. Trappen begrenser 
fl eksibiliteten, men åpner muligheter for annet 
lysinnfall og romopplevelse. Nivåforskjellen 
reduserer mulighet for ett ekstra soverom.
To av oppholdssonene og del av et tredje 
ligger på det opphøyde nivået og kan ikke nås 
med rullestol uten løfteplatform.

Generelt

I en bolig vil beboer gjøre seg kjent med sine 
omgivelser. Det er allikevel et poeng å lage en 
logisk planløsning. 

En fl eksibel planløsning vil medføre at 
innredningen skifter i løpet av døgnet, og 
personer som bor i fl eksible boliger må kunne 
beherske endringene og utføre disse selv. En 
fl eksibel bolig passer ikke nødvendigvis til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne eller 
et sterkt behov for faste rammer/få endringer. 
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§12-7

(1) (2)

Krav til rom og annet oppholdsareal

Rom og annet oppholdsareal skal ha 
utforming tilpasset sin funksjon og ha 
tilstrekkelig størrelse, romhøyde og plass 
til fast og løs innredning.

Veiledning 
Hensikten med bestemmelsen er å sikre at 
rom får tilfredsstillende størrelse, romhøyde og 
plass til fast og løs innredning som er tilpasset 
rommets forventede bruk.

Med fast innredning menes kjøkkenbenk, 
skap, dusj, toalett, servant, og lignende. Med 
løs innredning menes møbler og annet løst 
inventar, eksempelvis vaskemaskin, komfyr 
og lignende.

Størrelse og romhøyde har stor betydning 
for hvordan innemiljøet oppleves. Krav til 
romhøyde vil være avhengig av bygningens 
funksjon. Eksempelvis vil det i byggverk for 
publikum og arbeidsbygg være nødvendig 
å tilpasse rommets størrelse og romhøyde 
til virksomheten. Oppfyllelse av krav må 
blant annet vurderes og dokumenteres ut fra 
romutforming, dagslys, utsyn, luftmengder og 
muligheter for møblering.

Preaksepterte ytelser
Rom i bolig
1. Romhøyde må være minimum 2,4 m. 

Deler av arealet kan likevel ha romhøyde 
på minimum 2,2 m, eksempelvis utenfor 
møbleringssone i stue.

2. Romhøyde i bod, bad og toalett må være 
minimum 2,2 m

For boenhet anbefales et minste areal på 7,0 
m² for rom for varig opphold.

Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert 
for rullestol på inngangsplanet. Rom skal 
ha trinnfri tilgang og snuareal med diameter 
på minimum 1,5 m. Rom skal utformes slik 
at rullestolbruker kan betjene nødvendige 
funksjoner på en tilfredsstillende måte.

Veiledning 
Med tilgjengelig boenhet menes boenhet som 
er tilrettelagt for person som benytter rullestol.

I boenhet i bygning hvor det er krav til heis 
skal alle rom, unntatt ekstra bad/toalett, være 
tilgjengelige for person som benytter rullestol.

Det er kun krav om at ett bad/toalett på 
inngangsplanet skal være tilgjengelig

Plassering av snuarealet i rommet skal ikke 
overlappe fast innredning eller slagarealet til 
dører i rommet. Dersom dør slår ut fra f.eks. et 
soverom, kan snuareal plasseres foran døren. 
I rommet der døren slår inn vil snuarealet 
måtte plasseres utenfor dørens slagareal.

Det er krav om at rommet skal utformes slik 
at rullestolsbruker kan betjene nødvendige 
funksjoner på en tilfredsstillende måte. Med 
dette menes at man for eksempel i et soverom 
skal kunne komme til seng og skap med 
rullestol. Plassen ved siden av seng må være 
tilstrekkelig til at rullestolsbruker kan komme 
seg inn og ut av sengen. Tilsvarende må det 
være tilstrekkelig plass til at man kan ta klær 
og lignende inn/ut av skapet.

Betjeningsareal og snuareal kan overlappe 
hverandre og må plasseres hensiktsmessig i 
forhold til bruk.
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(3) I tilgjengelig boenhet skal det i rom for 
varig opphold være fri passasje på 0,9 m til 
dør og vindu utenfor møbleringssone.

Veiledning 
Med rom for varig opphold i boenhet menes 
stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom.
Hensikten med kravet om fri passasje på 0,9 
m til dør og vindu er å sikre at rullestolsbruker 
lett kan komme til dører og vinduer uten at det 
er nødvendig å fl ytte på møbler.

På et soverom forutsettes eksempelvis 
møblering med seng og eventuelt skap.
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(1)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Tyolpgiene opp mot §12-7

Generelt

Dette punktet omhandler rommenes areal, 
volum og brukbarhet i forhold til innredning 
og bruk. I mangel av målbare kvalitetskrav, 
tys det til kvantifi serbare krav i preaksepterte 
løsninger. I vårt studium ser vi på alternativer 
der fl ere funksjoner kan tilpasses samme 
areal. Arealene vil således gå over i hverandre 
og rommenes utstrekning vil være fl eksible 
gjennom døgnet. 

Når rommenes funksjon skal tilpasses 
døgnets endringer, vil krav til både fast og løs 
innredning bli mer spesifi kke. Spesialbygde 
innredninger utover kjøkken og bad, vil kunne 
tilfredsstille behov på en bedre måte enn 
tilfeldige møbler som beboer måtte bringe inn 
i leiligheten. Fleksible leilighetsløsninger bør 
vurderes levert delvis møblert.

Typologi A

Typologien har dobbelt høyde på halve 
arealet. Dette gir god opplevelse av rommet. 
Gang og bad har minimumshøyde på 2,2 
m. Sovealkover har også minimumshøyde. 
Sovealkoven alene tilfredsstiller ikke anbefalt 
minsteareal på 7,0 m² for rom for varig 
opphold, men med åpen dør, får rommet nok 
areal/volum. Løsningen passer derfor best 
for enslig beboer eller par som kan ha dør 
mot øvrig oppholdsrom åpen mesteparten av 
tiden. En gjesteseng i sovealkove 2 eller en 
arbeidsplass samme sted kan aksepteres, når 
det er 1-2 faste beboere.

Oppbevaring løses i bod med dybde 80 cm 
og med skyvedør i gangen samt plass under 
trappen. Oppbevaring kan også tilpasses 

under seng(er) på mesanin.

Boligen tilfredsstiller ikke krav til tilgjengelighet. 
Når det er sagt har allikevel boligen trinnfri 
inngangsparti og atkomst balkong, tilgjengelig 
bad og oppholdsrom. Det er plass til snusirkel 
i bad, oppholdsrom og på balkong. Det er 
ikke sideplass ved inngangsdør eller plass til 
snusirkel i gang med mindre bod fl yttes ut av 
leilig-heten eller til mesanin. Sovealkover på 
hems er ikke tilgjengelige. 

Leiligheten tilfredsstiller krav til fri passasje til 
vindu og balkongdør, men har begrensninger 
til inngangsdør (se over). Vinduer høyt på 
veggen må ha spesielle anordninger for å 
åpnes/lukkes.

Typologi B

Typologien har i utgangspunktet 2,7 m høyde 
under himling. Foruten fast innredning for 
bad og kjøkken, vil det også her være en 
fordel med spesialtilpasset innredning som 
tilfredsstiller behov for oppbevaring. Samtidig 
kan en av alkovene ha nedfellbar seng som 
løftes opp på dagtid. 

Sovealkovene utvides på natta ved at 
skyvedør kan lukkes på hver side mot 
midtrommet og alkovene blir mer enn dobbelt 
så store og får vindu mot yttervegg. På dagtid 
utvides midtrommet på hver side i leilighetens 
bredde, mens alkovene kan skjermes. 
Alternativt kan en og en alkove lukkes av, 
mens resten av oppholdsrommet får utvidelse 
i en retning. Rommene oppfyller således krav 
til minimumsstørrelse ved fl eksible løsninger. 

Boligen tilfredsstiller i hovedsak krav til 
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(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

tilgjengelighet.  Alle rom har snuareal for rullestol. 
Skyvedører kan benyttes for å skille av sonene 
fra hverandre. Alkovene har en utforming som 
gjør dem vanskelig å bruke som soverom for 
fysisk funksjonshemmede, men boligen har 
fl ere innredningsmuligheter som også gjør at 
den kan fungere bra for rullestolbrukere.  En 
del av oppbevaringsskapene henger høyt og 
krever tilpassede løsninger med nedsenkning 
av innhold.

Leiligheten tilfredsstiller krav til fri passasje.

Typologi C

Typologien har i utgangspunktet 2,7 m høyde 
under himling som gir ekstra takhøyde ift. 
minimumskravet.
 
Leiligheten kan inndeles i 5 rom hvor fi re har 
tilfredsstillende størrelse og belig-genhet 
mot yttervegg og vindu som soverom eller 
arbeidsrom. Fleksible veggelementer gjør at 
rommene kan fradeles eller innlemmes i det 
store midtrommet og tilpasses etter behov. 
Her kan det spises, soves, arbeides, lekes 
og festes. Boligen kan tilpasses mange ulike 
beboersammensetninger. Med enkle grep kan 
planløsningen gjøres mer tradisjonell med 
større og faste soverom. 

Behov for spesialbygde oppbevaringsmøbler 
vil også her gi arealeff ektive fordeler, da det 
ikke er tegnet bod i leiligheten. Avhengig av 
hvor mange som bor i leiligheten eller hva 
slags oppbevaringsbehov beboerne har, kan 
leiligheten supple-res med ekstra bod. 

Alle hovedfunksjoner foregår på 
inngangsplanet og leiligheten tilfredsstiller 

krav til tilgjengelighet. Rom kan inndeles 
med skyvbare vegger og/eller dører, slik 
at de tilfredsstiller krav til tilgjengelighet og 
snusirkel. Hovedsoverom får snusirkel ved 
smalere seng.

Leiligheten har 4-5 oppholdssoner samt gang, 
bad og adskilt kjøkken. Kun entré og bad har 
faste vegger. En del av oppbevaringsskapene 
henger høyt og krever tilpassede løsninger 
med nedsenkning av innhold.

Leiligheten tilfredsstiller krav til fri passasje.

Typologi D

Typologien har i hovedsak samme utstrekning 
og rominndeling som C, men har to nivåer 
med en nivåforskjell på 0,9 meter. Vinduer på 
det øverste nivået vil med sin høye plassering 
bringe dagslyset lenger inn i leiligheten. 

Nivåforskjellen er også med på å skape 
avstand som privatiserer sonene på en annen 
måte enn vegger og innredning gjør. 

Sikt mellom oppholdssonene med variert 
høyde vil gi en annen og mer variert opplevelse 
enn en leilighet på kun et plan. 

Alle hovedfunksjoner med bad, kjøkken, stue 
og soverom er ivaretatt på inngangsplanet. To 
av oppholdssonene og del av et tredje ligger 
på det opphøyde nivået og kan ikke nås med 
rullestol uten løfteplatform. 
Rom på inngangsplanet tilfredsstiller krav til 
tilgjengelighet med dører og snusirkel.  

Leiligheten tilfredsstiller krav til fri passasje på 
det nedre planet.
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§12-8

(1)

Entre og garderobe

Entre/inngang i tilgjengelig boenhet skal 
ha fri passasje utenfor møbleringssone og 
plass til snusirkel med diameter 1,5 m for 
rullestol utenfor dørens slagradius.

Veiledning 
Kravet gjelder der det er krav om tilgjengelig 
boenhet. Hensikten med bestemmelsen er 
å sikre tilstrekkelig plass for bruk av rullestol 
i entré. Kravet om plass utenfor dørens 
slagradius gjelder for alle dører som fører til 
eller fra entré.

(1)

(1)

(1)

(1)

Tyolpgiene opp mot §12-8

Typologi A

Leiligheten tilfredsstiller ikke krav til snusirkel i 
entre med mindre boden fl yttes.

Typologi B

Leiligheten tilfredsstiller krav til snusirkel i 
entre uten garderobeskap.
Klær må henge på knagger eller 
garderobestang på vegg. Det er plass til lite 
skoskap på vegg.

Typologi C

Leiligheten tilfredsstiller krav til snusirkel i 
entre uten garderobeskap.
Klær må henge på knagger eller 
garderobestang på vegg. Det er plass til lite 
sko-skap på vegg.

Typologi D

Leiligheten tilfredsstiller krav til snusirkel i 
entre uten garderobeskap.
Klær må henge på knagger eller 
garderobestang på vegg. Det er plass til lite 
sko-skap på vegg.

 



13

dibk.no/byggeregler/tek



14

dibk.no/byggeregler/tek

§12-9

(1)

Bad og toalett

Boenhet skal ha minst ett bad og toalett der 
følgende skal være oppfylt:

Veiledning 
Alle boenheter skal ha minst ett bad og toalett 
utformet i henhold til § 12-9. Kravet gjelder også 
der det ikke stilles krav til tilgjengelighet etter 
§ 12-2. Hensikten med kravet er å tilrettelegge 
for så vel småbarnsfamilier som for personer 
med funksjonsnedsettelse. Hensikten er 
også å unngå å måtte gjøre endringsarbeider 
dersom behovet for tilrettelegging skulle 
oppstå. Terskel til bad/toalett bør være avfaset 
med maksimum høyde 25 mm.

Kravene i første ledd gjelder minst ett bad og 
toalett og gjelder derfor ikke for ekstra bad og 
toalett i boenheten, eksempelvis gjestetoalett.

Anbefalinger
I boenheter uten krav om tilgjengelighet stilles 
det ikke krav om hvor bad/toalett plasseres. Det 
anbefales likevel at bad/toalett tilrettelagt for 
personer med funksjonsnedsettelse legges på 
det planet hvor de viktigste hovedfunksjonene 
ligger.

(a)  Størrelse og planløsning skal være  
 slik at det er fri gulvplass til en   
 snusirkel med diameter på   
 minimum 1,5 m foran toalett,   
 minimum 0,9 m fri gulvplass   
 på den ene siden av toalettet   
 og minimum 0,2 m på den andre  
 siden. Det skal være fri    
 passasjebredde på 0,9 m fram til fri  
 plass ved siden av toalett.

Veiledning 
Hensikten med de målgitte kravene er å sikre 
at man kan benytte toalett med rullestol og 
eventuelt rullator.

Krav om fri plass til snusirkel foran toalett 
er gitt for å sikre at person i rullestol eller 
rullator lett kan komme til og benytte toalettet. 
Plassen vil forøvrig også være hensiktsmessig 
for foreldre som skal hjelpe barn på toalettet, 
muliggjøre plass til stellebord og lignende. 
Fri gulvplass for snusirkel behøver ikke å 
plasseres sentrisk foran toalett. Snusirkel 
kan plasseres slik at man kan snu under fast 
inventar som er plassert minimum 0,67 m over 
gulv, eksempelvis en servant.

Fri plass på 0,9 m ved siden av toalettet 
kan benyttes som kombinert dusjplass og 
plass for plassering av rullestol dersom 
brukerforutsetningen tilsier at man har behov 
for å sette fra seg stol ved siden av toalettet.
Hensikten med krav til fri passasjebredde er 
at man skal kunne komme fram til fri plass 
ved siden av toalett. Fast innredning som for 
eksempel servant kan ikke plasseres i areal 
avsatt til passasjebredde.

Servant plassert nær toalett kan i noe tilfeller 
være hensiktsmessig da servant kan gi støtte 
når man reiser seg og ved forfl ytning. En slik 
løsning kan også være skadeforebyggende.

(b)  Det skal være mulighet for trinnfri  
 dusjsone

(c)   Vegg i dusj og toalettsone skal gi  
 festemulighet for ettermontering av  
 nødvendig utstyr.
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(1)

Tyolpgiene opp mot §12-9

Generelt

Alle typologiene har bad tilpasset 
rullestolbruker.
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§12-10

(1)

Bod og oppbevaringsplass

Boenhet skal ha tilstrekkelig plass 
for oppbevaring av klær, mat, sykler, 
barnevogner, sportsutstyr, hagemøbler mv. 
Følgende skal minst være oppfylt:

(a) Boenhet skal, i tillegg til   
 oppbevaringsplass for mat   
 og klær, ha innvendig   
 oppbevaringsplass eller bod på  
 minimum 3,0 m² BRA. 
 For 1-roms leiligheter kan   
 innvendig oppbevaringsplass  
 eller bod være 1,5 m² BRA eller  
 minimum 2 løpemeter  skap.   
 Innvendig oppbevaringsplass
 eller bod som er i tillegg til   
 oppbevaringsplass for mat og  
 klær, skal plasseres internt   
 i boenhet eller internt i bygningen.

Veiledning 
Nødvendig plass for mat og kjøkkenutstyr 
forutsettes ivaretatt på kjøkken.  Internt 
i boenhet skal det være nødvendig 
oppbevaringsplass for klær til daglig bruk i 
form av avsatt plass til garderobeløsning.

Kravet om oppbevaringsplass eller bod på 
minimum 1,5 m² og 3,0 m² BRA innebærer 
at det skal avsettes måleverdig gulvareal til 
formålet. Arealet skal være fysisk avgrenset/
avdelt. Avgrensingen skal gå opp til himling og 
kan være i form av vegg eller dør.

Areal til tekniske installasjoner for ventilasjon, 
varmtvann og lignende skal ikke inngå i 
oppbevaringsarealet på 1,5 m² eller 3,0 m² 
BRA.

Oppbevaringsarealet på 3,0 m² BRA kan 
utføres som én enhet eller deles i to. 
Oppbevaringsareal på 3 m² BRA som utføres 
som én enhet, må ha minimum dybde på 0,8 
m slik at arealet er egnet for lagring av større 
ting. Dersom oppbevaringsarealet deles 
opp skal en av enhetene ha en størrelse på 
minimum 2,0 m² BRA og ha minimum dybde 
på 0,8 m.

Med innvendig menes internt i boenhet eller 
internt i bygning, eksempelvis på loft eller i 
kjeller. Atkomst til bod skal ligge i bygningen 
og det skal ikke være nødvendig å gå ut 
av bygningen for å komme til innvendig 
oppbevaringsplass. Oppbevaringsplass/bod 
må være utformet og plassert slik at den 
egner seg til tørr oppbevaring av klær og ulike 
eiendeler.
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(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Tyolpgiene opp mot §12-10

Generelt

Alle leilighetene er tenkt utstyrt med 
spesialtilpassede oppbevaringsmøbler.

Typologi A

Leiligheten har krav til 1,5 m² bod. Kravet 
løses med bod i gang med dybde 1,8 m² og et 
areal på 1,8 m².

Typologi B

Leiligheten har krav til 1,5 m² bod. Kravet løses 
med spesialtilpassede oppbevaringsmøbler. 
Funksjonskrav i TEK anses tilfredsstilt 
alternativt kan suppleres med ekstern bod.

Typologi C

Leiligheten har krav til 3,0 m² bod i tillegg til 
oppbevaring for mat og klær. Leiligheten har 
oppbevaringsskap langs vegger og under 
senger; 9 høyskap og 10 veggskap i tillegg til 
skuff er under senger utgjør dette 12,2 m³ volum. 
Til sammenligning vil fi re garderobeskap og 
bod til sammen 11,4 m³. Funksjonskrav i TEK 
tilfredsstilles.

Typologi D

Leiligheten har samme krav som C, og omtrent 
samme kapasitet for oppbevaring. Noen av 
veggskapene vil erstattes med oppbevaring i 
«amfi et» som kan ha skuff er som kan trekkes 
ut.



18

dibk.no/byggeregler/tek

§12-11

(1)

(3)

(1,3)

Balkong og terrasse mv.

Balkong og terrasse mv. skal ha 
tilfredsstillende sikkerhet og brukskvalitet.

Veiledning 
Hensikten med kravet er å sikre at balkonger 
og terrasser er sikre og hensiktsmessige i 
bruk.

For bygning med krav til tilgjengelig 
boenhet og byggverk med krav om 
universell utforming skal følgende være 
oppfylt:

a) Atkomst til balkong/terrasser/uteplass  
 fra hovedplan skal være trinnfri med  
 avfaset terskel på maksimum 25 mm.
 
b)  Balkong, terrasse og uteplass skal  
 ha fri gulvplass for rullestol som gir  
 plass til snusirkel med diameter 1,5 m  
 utenfor dørens slagradius.

Tyolpgiene opp mot §12-11

Generelt

Alle leiligheter er tenkt/vist med balkong med 
tilfredsstillende plass for rullestol og dør fra 
leiligheten og ut på balkong. 
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Innledning 
 
Denne energirapporten er skrevet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i 
samarbeid med arkitektfirmaet Hille Melbye. 
 
Bakgrunn for oppgaven er et ønske fra Hille Melbye om å vurdere energiforbruk, 
inneklima og dagslys i de ulike typologiene de har lagt til grunn i dette 
prosjektet. Vurderingene skjer på bakgrunn av energisimuleringer utført i 
programmet IDA ICE. 
 
Det er blitt besluttet at det skal gjennomføres en beregning på de fire ulike 
typologiene som er utformet i prosjekt AEB. Typologiene skal beregnes etter 
foreslåtte standarder i TEK17, og det er valgt de samme parameterne slik at alle 
typologiene kan sammenlignes mot hverandre. 
 
Det er valgt å orientere typologiene A og B i nord-syd retning, slik at de har 
balkonger og de store vinduer sydvendt, mens typologi C og D er orientert øst-
vest retning, slik at balkongene og de store vinduene er orientert mot vest. Dette 
gir det beste dagslyset, men også de høyeste temperaturene.  
 
Vi følger standardene i TEK17 fordi det er den kommende standarden som skal 
gjelde, og skal disse typologiene bygges blir det sannsynligvis etter denne 
standarden. I fremtiden vil denne gjelde frem til en eventuell ny forskrift 
kommer.   
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Metode 

Energiforbruk 
Når energiforbruk i leiligheter beregnes, er det viktig at alle parameterne som 
kan justeres i IDA ICE er i henhold til TEK17. TEK17 er den fremtidige 
byggtekniske forskriften, som skal gjelde for alle nybygg. I tabell 1 er foreslåtte 
krav fra TEK17 listet opp. 
 

TEK17: Energitiltak for boligbygninger  
U-verdi yttervegg [W/m2 K] ≤ 0,18 
U-verdi tak [W/m2 K] ≤ 0,13 
U-verdi gulv [W/m²K] ≤ 0,10 
U-verdi vinduer og dører [W/m²K] ≤ 0,80 
Andel vindus- og dørareal av 
oppvarmet BRA [%] 

≤ 25 

Årsgjennomsnittlig 
temperaturvirkningsgrad for 
varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg [%] 

 
≥ 80 

Spesifikk vifteeffekt i 
ventilasjonsanlegg [kW/(m3/s)](SFP) 

≤ 1,5 

Luftlekkasjetall pr. time ved 50 Pa 
trykkforskjell 

≤ 0,6 

Normalisert kuldebroverdi, der m² angis som 
oppvarmet BRA [W/m²K] 

≤ 0,07 

Tabell 1 viser anbefalingene i TEK17. 

Verdiene over er blitt implementert i programmet, og typologienes 
sammensetning gjenspeiler forskriftene i TEK17. Disse vil bedre forbruket av 
energi, slik at det er mulig å nå energirammene i TEK 17, som sier at man ikke 
skal forbruke mer enn 95 kWh/m2 per år, se tabell 2. Utover det er 
internlaster fra lys, beboere og elektrisk utstyr en faktor som også må tas med.  
 

TEK17: Energirammer for boligbygninger  
Bygningskategori Totalt netto energibehov  

[kWh/m² oppvarmet BRA pr. år] 
Boligblokk 95 

Tabell 2 viser anbefalingene for netto energibehov i boligblokk. 

Dagslys 
Krav til dagslys kan oppfylles ved at gjennomsnittlig dagslysfaktor i et rom 
må være minimum 2 %. Unntaket av regelen her er at i rom der ikke hele 
arealet er tiltenkt som oppholdssone, er det tilstrekkelig at oppholdsdelen av 
rommet har minimum 2 %.  Det er en egen funksjon i IDA ICE for beregning av 
dagslysfaktor.  
 
I dette prosjektet undersøkes leilighetstypologier. Her er kravene til dagslys slik 
som unntaket beskrevet over. Det er valgt å se på faktoren for dagslys i hvert 
rom av de aktuelle rommene per typologi, ettersom dette gir en god indikasjon 
på hvor det er mye og hvor det er lite dagslys.  

Luftkvalitet 
For temperaturberegninger er det to typer temperaturer som blir beregnet. Det 
er lufttemperatur og operativ temperatur. Her er det den operative 
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temperaturen som er mest interessant for brukere. En kan ikke si at det er en 
bestemt temperatur som gir maksimal termisk komfort. Komfort er en 
sinnstilstand som oppleves av en bruker av et rom. Noen mennesker trives i 
varmere omgivelser enn andre. Det er nettopp denne opplevde temperaturen 
som kalles for operativ temperatur. Allikevel er det viktig at både lufttemperatur 
og operativ temperatur er innenfor anbefalingene i TEK 17, se tabell 3. 
 
Det er gjennomført beregninger for temperatur uten noen form for solskjerming. 
Det er i tillegg blitt gjennomført beregninger med utvendig solskjerming, for å se 
hvordan temperaturen påvirkes. 
 
Utover temperaturen er det viktig at CO2-konsentrasjonen i rommet holdes 
under 1000 PPM, og at frisklufttilførselen er tilstrekkelig god nok til å 
opprettholde disse faktorene, se tabell 3. CO2-konsentrasjon og luftskifte henger 
sammen. Ved lavere luftskifte vil CO2- konsentrasjonen øke. For å redusere CO2-
konsentrasjonen, økes luftskifte og dermed energiforbruket.  
 
Tilpassede målinger er vanlig i offentlige arealer og kontorer, men ikke i boliger. 
Her er det benyttet CAV (Constant Air Ventilation) som beregner CO2-
konsentrassjonen ut i fra gitte verdier foreslått i TEK17 og leverer konstant 
luftmengde basert på disse verdiene. IDA ICE gir et svar på luftkvalitet gjennom 
en graf i form av luftalder «Air Age». Med dette menes hvor mange ganger all 
luften i et rom blir byttet. 
 

TEK17: Foreslått temperatur, ventilasjon og CO2-konsentrasjon. 
Lufttemperatur 21-26 grader 
Operativ temperatur (ved lett arbeid) 19-26 grader 
Gjennomsnittlig frisklufttilførsel 1,2 m3/m2 gulvareal per time 
Soverom  26 m3 friskluft/time per sengeplass 
Luftmengde når rom ikke i bruk 0,7 m3/m2 gulvareal per time 
CO2 <1000 ppm  

Tabell 3 viser anbefalinger for luftkvalitet fra TEK17. 

Vinduer 
I TEK17 anbefales det at vindusglass-areal ikke overstiger oppvarmet m2 
BRA med 25 %. Vinduene i typologi A og B overstiger så vidt anbefalingen, mens 
C og D ligger under. Det er derfor kompensert med litt lavere u-verdier på 
vinduene. I tillegg er det valgt vinduer med meget gode verdier med tanke på g-
verdi, emmisitivitet og transmisjon, se figur under for verdier for vindu.  
 

Valgte vinduskvaliteter 
U-verdi 0,703 W(m2 K) 
G-verdi 0,423 
Emmisitivitet ute/inne 0,037/0,837 
Transmisjon 0,314 

Tabell 4 viser kvaliteter for valgte vinduer. 

Solskjerming 
Anbefaler i TEK17 angir at temperaturene ikke skal overstige 26 grader i mer 
enn 50 timer i året. For å redusere innendørstemperaturen i sommertid har vi 
lagt på utvendig solskjerming. Denne solskjermingen er regulert etter solen. Når 
solen skinner med mer enn 100 Watt/m2 solfluks, er solskjerming slått på.  
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Resultater 
Resultater for alle typologiene i form av netto energi, innendørstemperatur, CO2-
konsentrasjonen og dagslys er rapportert her. 
 

Typologi A 

Areal og volum 

36 m2 BRA 
9,06 m2 vindusglass-areal 
25,2 %-vis vindusareal 
103,2 m3 volum 

Energiforbruk 
Energiforbruket i typologi A som et årsverk viser til at denne leiligheten har et 
totalt netto energibehov på 83,1 kWh/m2 per år. Dette er innenfor 
energirammenes krav til energiforbruk i TEK17. Se tabell 2. 

Temperatur 
Innendørstemperaturene er vurdert for en sommersimulering en uke i juni, hhv. 
19. – 26. juni. Som vist i figur 1 er temperaturene for høye etter kravene i TEK17, 
ettersom de ligger mellom 25 og 30 grader. Dette var derimot forventet i 
simulering uten solavskjerming, siden leilighetene har store vinduer mot sør. 
 
For å forbedre temperaturene er typologien simulert med utvendig solskjerming. 
Resultatene er vist i figur 2 nedenfor, hvor temperaturene synker og dermed 
tilfredsstiller kravene. 
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Figur 1 (over) viser luft- og operativ temperatur i oppholdsrommet i typologi A. På x-aksen i grafen 
vises datoene 19. – 26. Juni.  På y-aksen vises  temperaturen i grader i rommet. 

 
Figur 2 viser luft- og operativ temperatur i oppholdsrommet i typologi A med utvendig solskjerming. 
På x-aksen til grafen vises datoene 19. – 26. Juni. På y-aksen vises  temperaturen i grader i rommet. 

 
Utforming av utvendig solavskjerming mot sør: 

 
Figur 3 viser hvordan solskjerming kan være utformet i typologi A.  
Dette er tenkt som en mulig løsning for å holde temperaturen nede sommerstid. 
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Dagslys 
Under er det satt inn to bilder, figur 4 og 5. Figur 4 beskriver gjennomsnittlig 
dagslysfaktor i det store oppholdsrommet i typologien. Figur 5 viser hvor det er 
mest dagslys. Dagslyset er beregnet kl. 12 ved jevndøgn. 
 

 
Figur 4 viser den gjennomsnittlige dagslysfaktor i det store oppholdsrommet i typologi A.  

 
Som forventet gir de store vinduene godt med dagslys i oppholdsrommet ved 
jevndøgn. Se figur 5a. 

 
Figur 5 viser mengde dagslys i rommet kl. 12. Stolpen til venstre viser dagslysfaktoren. 

Inneklima 
Her vises resultatene for frisklufttilførsel og CO2-konsentrasjon, figur 6. Disse er 
simulert over en sommeruke, samme uke hvor temperaturen er vist. Resultatene 
viser at CO2-konsentrasjonen er innenfor anbefalingene som er listet opp i tabell 
3.   
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Figur 6 viser CO2-konsentrasjonen og luftskifte i det store oppholdsrommet i perioden fra 19. – 26. 
Juni. På x-aksen, ser vi datoene. På y-aksen er det to akser, hvor den blå aksen viser ppm (parts per 
million) for CO2-konsentrasjonen, og den brune viser luftalder eller luftskifte, hvor ofte luften 
skiftes. 
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Typologi B 

Areal og volum 

35 m2 BRA 
9,1 m2 vindusglass-areal 
26 %-vis vindusareal 
94,5 m3 volum 

Energiforbruk 
Energiforbruket i typologi B gjennom ett år viser at denne leiligheten har et 
totalt netto energibehov på 95,0 kWh/m2 per år. Dette er på grensen, akkurat 
innenfor energirammenes anbefalinger til energiforbruk i TEK17.  
 

Temperatur 
Her er innendørstemperaturene vurdert for en sommersimulering en uke i juni, 
hhv. 19. – 26. Juni. Som vist i figur 7 er temperaturene her for høye etter 
anbefalingene i TEK17, ettersom de ligger mellom 21 og 31 grader. Dette 
problemet er derimot forventet siden leilighetene har store vinduer ot sør. 
 
Det er i tillegg simulert temperaturer med utvendig solskjerming. Resultatene er 
vist i figur 8 nedenfor, hvor temperaturene synker til mellom 21 og 22,8 grader 
og dermed tilfredsstiller anbefalingene. 
 

 
Figur 7 viser luft- og operativ temperatur i oppholdsrommet i typologi B. På x-aksen i grafen vises 
datoene 19. – 26. Juni. På y-aksen vises  temperaturen i grader i rommet. 
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Figur 8 viser luft- og operativ temperatur i oppholdsrommet i typologi A med utvendig solskjerming. 
På x-aksen til grafen vises datoene 19. – 26. Juni. På y-aksen vises  temperaturen i grader i rommet. 

 
Utforming av utvendig solavskjerming mot sør: 

 
Figur 7 viser hvordan solskjerming kan være utformet i typologi B. Dette er tenkt som en mulig 
løsning for å holde temperaturen nede sommerstid. 
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Dagslys 
Under er det satt inn to bilder, figur 10 og 11. Figur 10 beskriver gjennomsnittlig 
dagslysfaktor i oppholdsrommene i typologien. Figur 11 viser mengde dagslys i 
de aktuelle rommene. Dagslyset er beregnet kl. 12 ved jevndøgn. 
 

 
Figur 8  viser den gjennomsnittlige dagslysfaktoren i oppholdsrommene i typologi B.  

Som forventet gir de store vinduene godt med dagslys i midtrommet ved 
jevndøgn. Med en inndeling som vist under, er dagslyset noe redusert i 
soveavdelingene, når skyvedørene trekkes for. Se fig. 11a. Man kan allikevel se at 
dagslyset er tilfredsstillende i den delen av soverommet som er nær vinduene, 
men ikke i sovealkovene. På dagtid når skyvedørene er trukket fra, vil det bli 
svært gode dagslysforhold i oppholdssonen nær vinduene. 
 

 
Figur 9 viser mengde dagslys i rommet kl. 12. Stolpen til venstre viser dagslysfaktoren. 
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Inneklima 
Her vises resultatene for frisklufttilførsel og CO2-konsentrasjon, figur 12. Disse er 
simulert over en sommeruke, henholdsvis samme uke som temperaturen er vist. 
Resultatene viser at CO2 ligger innenfor anbefalingene som er listet opp i tabell 3.   
. 

 
Figur 10 viser CO2-konsentrasjonen og luftskifte i det store oppholdsrommet i perioden fra 19. – 26. 
Juni. På x-aksen, ser vi datoene. På y-aksen er det to akser, hvor den blå aksen viser ppm (parts per 
million) for CO2-konsentrasjonen, og den brune viser luftalder eller luftskifte, hvor ofte luften 
skiftes. 
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Typologi C 

Areal og volum 

70 m2 BRA 
13,3 m2 vindusglass-areal 
19 %-vis vindusareal 
189 m3 volum 

Energiforbruk 
Energiforbruket i typologi C som et årsverk viser til at denne leiligheten har et 
totalt netto energibehov på 68,5 kWh/m2 per år. Dette er innenfor godt 
energirammenes krav til energiforbruk i TEK17.  
 

Temperatur 
Her er innendørstemperaturene vurdert for en sommersimulering en uke i juni, 
hhv. 19. – 26. Juni. Som vist i figur 13 er temperaturene her for høye etter 
kravene i TEK17, ettersom de ligger mellom 25 og 29 grader. Dette problemet er 
derimot forventet siden leilighetene har store vinduer mot vest. 
 
Det er i tillegg forsøkt å forbedre temperaturene med utvendig solskjerming. 
Resultatene er vist i figur 14 nedenfor, hvor temperaturene synker og dermed 
tilfredsstiller kravene. 
 
 

 
Figur 13 viser luft- og operativ temperatur i oppholdsrommet i typologi C. På x-aksen i grafen vises 
datoene 19. – 26. Juni. På y-aksen vises  temperaturen i grader i rommet. 

 
 



 14 

 
Figur 14 viser luft- og operativ temperatur i det mest utsatte rommet i typologi C med utvendig 
solskjerming. På x-aksen til grafen vises datoene 19. – 26. Juni. På y-aksen vises  temperaturen i 
grader i rommet. 

 
Utforming av utvendig solavskjerming mot vest: 

 
Figur 11 viser hvordan solskjerming kan være utformet i typologi C. Det er dette som er tenkt som 
en mulig løsning for å holde temperaturen nede sommerstid. 
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Dagslys  
Under er det satt inn to bilder, se figur 16 og 17. Figur 16 beskriver 
gjennomsnittlig dagslysfaktoren i de mest aktuelle rommene i typologien. Figur 
17 viser mengde dagslys i de aktuelle rommene. Dagslyset er beregnet kl. 12 ved 
jevndøgn. 
 

 
 
Figur 12 viser den gjennomsnittlige dagslysfaktoren i det mest utsatte rommet i typologi C.  

Som forventet gir de store vinduene godt med dagslys i oppholdsrommet ved 
jevndøgn. 
 

 
Figur 13 viser mengde dagslys i rommet kl. 12. Stolpen til venstre viser dagslysfaktoren. 
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Inneklima 
Her vises resultatene for frisklufttilførsel og CO2-konsentrasjon, se figur 18. Disse 
er simulert over en sommeruke, henholdsvis samme uke hvor temperaturen er 
vist. Resultatene viser at CO2 følger kravene som er listet opp i tabell 3.   
. 

 
Figur 14 viser CO2-konsentrasjonen og luftskifte i det store oppholdsrommet i perioden fra 19. – 26. 
Juni. På x-aksen, ser vi datoene. På y-aksen er det to akser, hvor den blå aksen viser ppm (parts per 
million) for CO2-konsentrasjonen, og den brune viser luftalder eller luftskifte, hvor ofte luften 
skiftes. 
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Typologi D 
 

Areal og volum 

70 m2 BRA 
16,8 m2 vindusareal 
24 %-vis vindusareal 
189 m3 volum 

Energiforbruk 
Energiforbruket i typologi D som et årsverk viser til at denne leiligheten har et 
totalt netto energibehov på 70,2 kWh/m2 per år. Dette er godt innenfor 
kravene til energiforbruk i TEK17.  
 

Temperatur 
Her er innendørstemperaturene vurdert for en sommersimulering en uke i juni, 
hhv. 19. – 26. Juni. Som vist i figur 19 er temperaturene her for høye etter 
kravene i TEK17, ettersom de ligger mellom 25 og 28 grader. Dette problemet er 
derimot forventet siden leilighetene har store vinduer mot vest. 
 
Det er i tillegg forsøkt å forbedre temperaturene med utvendig solskjerming. 
Resultatene er vist i figur 20 nedenfor, hvor temperaturene synker og dermed 
tilfredsstiller kravene. 
 
 

 
Figur 19 viser luft- og operativ temperatur i hoved-oppholdsrommet i typologi D. På x-aksen i grafen 
vises datoene 19. – 26. Juni. På y-aksen vises  temperaturen i grader i rommet. 
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Figur 20 viser luft- og operativ temperatur i det mest utsatte rommet i typologi D med utvendig 
solskjerming. På x-aksen til grafen vises datoene 19. – 26. Juni. På y-aksen vises  temperaturen i 
grader i rommet. 

 
Utforming av utvendig solskjerming mot vest: 

 
Figur 15 viser hvordan solskjerming kan være utformet i typologi D. Det er dette som er tenkt som 
en mulig løsning for å holde temperaturen nede sommerstid. 
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Dagslys 
Under er det satt inn to bilder, se figur 22 og 23. Figur 22 beskriver 
gjennomsnittlig dagslysfaktor i de mest aktuelle rommene i typologien. Figur 23 
viser mengde dagslys i de aktuelle rommene. Dagslyset er beregnet kl. 12 ved 
jevndøgn 
 

 
Figur 16 viser den gjennomsnittlige dagslysfaktoren i det mest utsatte rommet i typologi D.  

Som forventet gir de store vinduene godt med dagslys i oppholdsrommet ved 
jevndøgn. 
 

 
Figur 17 viser mengde dagslys i rommet kl. 12. Stolpen til venstre viser dagslysfaktoren. 
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Inneklima 
Her vises resultatene for frisklufttilførsel og CO2-konsentrasjon, se figur 24. Disse 
er simulert over en sommeruke, henholdsvis samme uke hvor temperaturen er 
vist. Resultatene viser at CO2 følger kravene som er listet opp i tabell 3.   
. 

 
Figur 18 viser CO2-konsentrasjonen og luftskifte i det store oppholdsrommet i perioden fra 19. – 26. 
Juni. På x-aksen, ser vi datoene. På y-aksen er det to akser, hvor den blå aksen viser ppm (parts per 
million) for CO2-konsentrasjonen, og den brune viser luftalder eller luftskifte, hvor ofte luften 
skiftes. 
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Konklusjon 
Resultatene som foreligger i rapporten er fire energisimuleringer. Alle er utført i 
simuleringsprogrammet IDA ICE. Det er foretatt vurderinger av energiforbruk, 
temperaturer og generelle inneklimakvaliteter som CO2-konsentrasjon og 
luftskifte. Resultatene blir brukt for å se om typologienes utforming er innenfor 
anbefalingene i den kommende TEK17.  
 

Energiforbruk 
På grunnlag av simuleringene i IDA ICE, kan det konkluderes med at alle 
typologiene oppfyller kravet om energiforbruk ihht. TEK17. Utformingen av 
leilighetene vil opprettholde en god nok standard.  
 
Hvis vi sammenligner typologi A og B, ser vi at B har et større energiforbruk (95 
kWh/m2) enn A (83,1 kWh/m2). Grunnen til dette er høyere luftskifte i B enn i A 
fordi B har mindre volum enn A. Mindre volum gir behov for hurtigere luftskifte. 
Hyppigheten av luftskifte gir høyere energibruk.  
 
Typologi C og D har lavere energiforbruk pr kvadratmeter enn typologi A og B 
fordi de har større areal. Dette er fordi desto høyere volum, desto lavere 
luftskifte. Med lavere luftskifte forbrukes mindre energi. Typologi A og B har 
mindre volum enn typologi C og D, og selv om internlastene i C og D er høyere så 
vil ikke det kompensere for det lave volumet i man finner i A og B. Derfor gir 
typologi C og D lavere energiforbruk. 
 
I tillegg til det overnevnte, vil større vinduer gi behov for større energiforbruk 
ettersom det da kreves mer energi til oppvarming. 
 

Temperatur og inneklima 
Innendørstemperatur er målt om sommeren, når utetemperatur er høyest. 
Utvendig solavskjerming må til for å holde temperaturen nede på de varmeste 
dagene. Det kan leses av temperaturgrafene for rommene. De store vinduene 
gjør at temperaturen overstiger kravet om å holde innendørstemperatur under 
26 grader i mer enn 50 timer i året. Typologi C og D har mulighet for 
gjennomlufting. Dette vil bedre temperaturen på sommertid. 
 
I typologiene A og B er vindusglassarealet større enn 25 % av leilighetens 
gulvareal, noe som overskrider preaksepterte løsninger i TEK 17. Det er derfor 
blitt valgt, i alle typologiene, en lavere u-verdi på vegger og vinduer med meget 
gode kvaliteter.  
 
Faktorer som trær og nærstående bygg vil også påvirke solinnfallet og dermed 
temperatur og dagslys. Fordel med store vinduer for å bedre dagslyset. 
 

Dagslys 
Typologi B gir bedre dagslysforhold i arbeidssoner (ved vindu) enn A (på 
mesanin), mens både A og B har relativt mørke sovearealer. Man kan også 
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risikere høyere temperaturer i soveavdelingen i A enn i B. En vifte i taket i A kan 
gi en jevnere temperaturfordeling i rommet. 
 
Dagslysfaktor er innenfor anbefalingene til TEK17. I alle typologiene kan det 
konkluderes med at i oppholdssonene er det nok dagslys til å oppfylle 
anbefalingene om dagslysfaktor.  
 

Inneklima 
Det kan i tillegg konkluderes med at hvis det bygges i henhold til TEK 17, så vil 
disse typologiene klare å opprettholde et godt inneklima. Både temperatur og 
CO2-konsentrasjon oppfyller anbefalingene i TEK17.  
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www.arkitektur.no/bolig-pa-bla-resept

G. Mortlock and D. Neustein, "Reinventing density: 
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www.theconversat ion.com/reinvent ing-densi ty-
overcoming-the-suburban-setback-66411
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"Balansert boligkvalitetsprogram", 10. november 2016, 
Oslo, arrangert av Plan- og bygningsetaten i Oslo 
kommune

"Alternativt boligbyggeri", 6. oktober 2016, København, 
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boligtypologier med høy bo- og boligkvalitet. Hensikten 
er å bidra til nytenkning rundt boligens planløsning 
og kvaliteter, både blant ulike grupper profesjonelle i 
byggebransjen og blant boligkjøpere. 

En stor del av rapporten tar for seg ulike 
referanseprosjekter, tendenser i inn- og utland og andre 
rapporter som diskuterer temaet. Rapporten inneholder 

er viktig for å skape høy kvalitet.

ISBN 978-82-690875-1-2
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