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1 Sammendrag 

Sørum Økogrend er et ideelt prosjekt. Vi jobber for å realisere en Økogrend på 
Rånåsfoss i Sørum kommune med byggestart våren 2015. Vi ønsker 25- 30 boliger, 
konsentert rundt 3 tun, med et felleshus i et av tunene. Både leiligheter og 
familieboliger. Sørum Økoforening startet prosjektet i 2010. I 2011 ble det jobbet med 
politisk forankring, kontakt med grunneier og søkt om midler fra Husbanken. Det ble 
opprettet en interessentliste, og arrangert infomøter. I april fikk vi tilslag om 100 000,- 
i kompetansemidler fra Husbanken. Hjemmeside ble laget august 2011. November 
ble foreningen Sørum Økogrend stiftet. Kurs avholdt i mars 2012, studietur i august 
2012. Skisseprosjektet ble sluttført i desember 2012. Våren 2012 ble brukt til møter 
med en aktuell utbygger. Prosjektet må nå føres videre med reguleringsplan, og å 
inngå kontrakt med en utbygger.  

 

2 Innledning 

Ideen om en Økogrend i Sørum kom på 2000-tallet. Foreningen Blaker Økosamfunn 
ble dannet i 2005. Den ble senere omdøpt til Sørum Økoforening, og denne  
foreningen er i dag aktiv med aktiviteter som studiesirkel, reparasjonskafe, 
kompostkurs og lignende. Det ble jobbet politisk for å forankre ideen om en 
Økogrend i kommunens arealplan. Denne setningen kom inn i kommunens arealplan 
for perioden 2009 – 2021.  

”Sørum kommune vil tilrettelegge for enkelte prosjekt med bærekraftig alternativ 
bosetting bygget på økologiske prinsipper”.  

 

3 Organisering 
 
Prosjektet Økogrend Sørum ble startet opp i oktober 2010. Det ble da startet opp av 
Sørum Økoforening. Det ble opprettet en arbeidsgruppe, bestående av styrets 
medlemmer og andre. Mye aktivitet foregikk på epost, men møter ble arrangert i 
arbeidsgruppa, ofte i sammenheng med styremøter i Sørum Økoforening. 19. 
november 2011 ble det stiftet en ny forening, Økogrend Sørum, her er det en fast 
plass med vara for Sørum Økoforening. Denne foreningen har drevet prosjektet 
siden. Styremøter har ofte funnet sted på Skype, og mye av aktiviteten har vært på 
epost.  
 
 
 
 
 
 
 



4 Målsetning 
 
Effektmål: 
Å jobbe for en Økogrend i Sørum kommune.  
 
Resultatmål:  
Å realisere et ”Økologisk Boligområde” i Sørum kommune med byggestart våren 
2015 og gjennom prosessen gjøre våre erfaringer tilgjengelige for andre. 
 
Delmål: 
Delmålet som denne rapporten omhandler er å gjennomføre skisseprosjekt, 1 kurs, 
studietur  og hjemmeside finansiert med Husbankens kompetansemidler innen 
utgangen av 2013.  
 
Status i forhold til fremdrift: 
Det ble laget en detaljert fremdriftsplan tidlig i prosjektet. Alle punkter på 
fremdriftsplanen er igangsatt utenom reguleringsplan. Planprosessen ble satt på vent 
da samtaler ble innledet med en aktuell utbygger, dette fordi at den aktuelle 
utbyggeren da ville kunne ta seg av finansieringen av reguleringsplanen. Det 
mangler per desember 2012 finansiering i prosjektet til å gjennomføre en 
reguleringsplan.  
 
Økonomi: 
Det er gjennomført kurs og skisseprosjekt og hjemmeside med finansiering av 
Husbankens kompetansemidler 100 000,-. Studieturen var selvfinansierende. Det er i 
tillegg betalt diverse utlegg fra Sørum Økoforening. Det bør lages et 
kostnadsoverslag for hele prosjektet.  
 

5 Økogrend Sørum – verdier og prosjektbeskrivelse 

5.1 Verdigrunnlag 
Stiftelsesmøtet for foreningen Økogrend Sørum vedtok følgende grunnverdier for 
prosjektet: 
 

• Et moderne fellesskap 
• Demokratisk styring 
• Aktiv deltakelse  
• Godt naboskap 
• Rom for å være seg selv 
• Universell utforming 
• Økologi og bærekraft 

 
Hele verdidokumentet er vedlagt denne rapporten. 
 
 
 
   



5.2 Sosial bærekraft 
 
Vi ønsker en planprosess som også ivaretar sosial bærekraft. To hovedpunkter er 
viktig for å ivareta dette. Det ene er at beboerne aktivt deltar i planleggingen, dette 
gjøres ved å etablere en mailingliste der vi informerer fortløpende om prosessen. I 
tillegg har vi åpne møter, og arranger idéverksteder der aktuelle beboere kan være 
med på å påvirke prosjektet. Organisasjonen som driver prosjektet består av en 
kombinasjon av ildsjeler og fremtidige beboere. Vi ønsker også at gode, 
miljøvennlige boliger i et sosialt fellesskap skal gjøres tilgjengelig for mindre 
kjøpesterke grupper. Dette kan muliggjøres ved at deler av boligmassen er 
utleieboliger. (Dette har vi sett vellykket eksempel på i Munksøgård).  
 
Sosial bærekraft er også en av hovedmotivasjonene for å jobbe med et slikt prosjekt. 
Vi ønsker at selv boligområdet preges av naboer som kjenner hverandre, hjelper 
hverandre, og deler sosiale tilstelninger som bursdager, julefester, sommerfester, 
måltider, og lignende. På studieturen så vi jo at dette var det beboerne trakk fram 
som det mest positive ved en slik boform, og at det fungerer i praksis.  
 

5.3 Målgruppe  
 
Vi ønsker stor variasjon i beboergruppen, med både lokalbefolkning og folk fra 
urbane strøk. Dette kan oppnås ved å ha forskjellige størrelser og prisklasser på 
boenhetene, med mulighet for både selveier og leide boliger. Det bør være boliger 
tilpasser barnefamilier, enslige og eldre, personer med omsorgsbehov og 
funksjonshemmede, men også muligheter for hospitanter (enkeltrom/kollektiv). I 
samarbeid med Sørum kommune vil vi se på muligheten for helsepedagogiske tiltak 
som en del av prosjektet. 
 

5.4 Arealbruk og bygninger 
 
Vi ønsker å etablere et boligområde med 20-30 boenheter (dvs. en tetthet tilsvarende 
et eneboligfelt med tomter på 800-900 m2). Arealbruken på feltet bør være romslig, 
men bygg kan med fordel samles for å gi plass til større sammenhengende 
grøntarealer. Aktuelle hustyper er rekkehus, eneboliger, og flergenerasjonsboliger. 
Det er også ønskelig å integrere mindre leiligheter for enslige, unge etablerere og 
eldre. 
 
Vi ønsker å benytte det nyeste og beste av miljøvennlig teknologi og materialer når 
byggeprosessen begynner. Det må være en balanse mellom teknologi og 
brukervennlighet som gjør husene enkle i bruk. Vi vil være åpne for å bygge hus 
basert på ulike teknologier, gjerne som del av forskningsprosjekter på miljøvennlig 
husbygging. 
 
Vi ønsker at byggene skal inngå som en del av et helhetlig bygningsmiljø på 
Rånåsfoss. Byggene vil tilpasses i skala, materialbruk og form til den 
omkringliggende bebyggelsen. Vi vil også undersøke og hente inspirasjon fra 
historisk byggeskikk i området, for eksempel i materialbruk. Vi ønsker å prosjektere i 



en nøktern stil med trehus og skråtak, samtidig som vi åpner opp for moderne 
formspråk for eksempel ved oppdeling av takflaten. Området er vendt mot toglinjen, 
og vil derfor være meget synlig herfra. Vi ønsker at området har en harmonisk 
fremtoning, oppbrutt av vegetasjon. Bebyggelsen kan samles i grupper, tun eller 
rekker, slik at det blir en varierende tetthet innenfor området.  

5.5 Felles arealer og fasiliteter 
 
Vi vil legge vekt på gode felles grøntarealer med et rikt utvalg nyttevekster. Hvis 
jordsmonnet tillater det, ønsker vi å sette av en del av fellesområdet til 
matproduksjon. Boenhetene bør så langt som mulig ha tilgang på mindre 
kjøkkenhager i umiddelbar nærhet. 
 
Området bør i hovedsak være bilfritt, med samlet parkering/garasjeanlegg i utkanten 
av tomta og tilgang til boligfeltet kun for utrykningskjøretøyer, flyttebiler o.l. Unntak fra 
denne regelen må vurderes for å imøtekomme behovene til beboere som er dårlige 
til beins. For å redusere behovet for privatbiler og parkeringsplasser, vil vi opprette en 
bildelering. 
 
Vi vil etablere et felleshus med storkjøkken og forsamlingslokale. Vi vil vurdere 
muligheten for flere funksjoner i felleshuset, som gjesterom, «gratisbutikk» og felles 
vaskerom. Felleshuset er et møtested som vil ha en viktig sosial funksjon i området. 
Det kan også være aktuelt med andre fellesbygg, som verksted og drivhus. I 
samarbeid med Sørum kommune ønsker vi å se på muligheten av å ha en 
familiebarnehage innenfor områder. En slik barnehage vil kunne fungere som 
felleshus på kveldstid og i helgene. En tredje mulighet vi vil vurdere, er å legge til 
rette for småskala næringsvirksomhet på området. Det kan f.eks. være kontorer, 
atelier, eller en liten butikk i felleshuset. En forutsetning er at virksomheten ikke øker 
trafikkbelastningen til området. 

5.6 Miljø (va) 
 
I et økologisk perspektiv er det viktig å tenke helhetlig. Her hører også kretsløpet av 
næringsstoffer med. Næringsstoffer i mat, matavfall og avløpsvann kan være 
ressurser i et økologisk drevet område. Derfor ønsker vi å se på mulighetene for å 
drive rensing på miljøvennlig forsvarlig vis, gjennom infiltrasjon, rensevåtmark, 
kompostering eller en kombinasjon av disse. Valg av løsning må gjøres gjennom en 
vurdering av blant annet arealbehov, i tett dialog med Sørum kommune og naboer. 

5.7 Energi 
 
Vi vil redusere energibehovet mest mulig, og bruke mest mulig lokale energikilder. 
For å bevisstgjøre beboerne, vil vi etablere et energiregnskap for økogrenda. 
 
Den rivende teknologiske utviklingen gjør det vanskelig å forutsi hvilke teknologier for 
miljøvennlig energi som vil være best egnet når byggingen starter. Når det gjelder 
varme, er det aktuelt med solfangere på taket til oppvarming av varmtvann, evt. 
gulvvarme. Andre alternativer er jordvarme med varmeveksler, eller andre typer 



varmepumper, for eksempel grunnvarme. Det kan være aktuelt med en egen 
biobrenselsentral.  
 

6 Gjennomføring 

6.1 Forankring av prosjektet  
Arbeidsgruppa som ledet arbeidet innledningsvis la stor vekt på å forankre prosjektet 
lokalt. Noe av det første vi gjorde januar og februar 2011 var å presentere prosjektet 
for de politiske partiene i Sørum. Vi hadde med oss på en powerpointpresentasjon 
basert på første prosjektbeskrivelse og følte vi ble godt mottatt hos alle partiene. Vi 
fikk også nyttige tips blant annet om mulige tomter fra flere av partiene. Vi hadde 
møte med en grunneier, som var meget positiv til prosjektet.  
 
Deretter hadde vi i mai 2011 møte med kommuneadministrasjonen, nærmere 
bestemt  leder i planavdelingen og 2 andre ansatte i samme avdelingen. Disse var 
også åpne og positive til prosjektet, og stilte også med lokaler og som medarrangør 
når vi holdt kurs og fordypende seminar om økologisk boligbygging i mars 2012.  
 
Vi har i tillegg hatt et møte med velforeningen i det aktuelle området for økogrenda, 
Rånåsfoss. Dette var også positivt, de ser positivt på denne typen utvidelse av 
bebyggelse og befolkning på stedet og vi var enige om viktigheten av å videreføre en 
tett dialog med Rånåsfoss vel i fortsettelsen. 
 
Vi jobbet mot Husbanken for forankring og for å øke sjansene for å få 
kompetansemidler. Vi fikk 100 000,- i kompetansemidler i 2011. Vi fikk dessverre ikke 
midler da vi søkte i 2012. Enova stilte gratis som foredragsholder på kurset, og var 
interessert i videre dialog. Det bør jobbes mot Enova for å utvikle en søknad dit om 
prosjektstøtte.  

6.2 Mulighetsstudie og skisseprosjekt 
 
Gaia Oslo AS v/Frederica Miller ble engasjert til å lage mulighetsstudie og 
skisseprosjekt i desember 2011. En omfattende analyse og tre alternativer for 
utbygging ble presentert på et endags verksted 24. mars 2011. Det var 25 deltagere 
på verkstedet. Skissene som ble presentert ble veldig godt mottatt, og det var 
samstemmighet om det beste alternativet. Det er tydelig at jobben som ble lagt i 
prosjektbeskrivelsen, i tillegg til arkitektenes erfaring med lignende prosjekter, gjorde 
at det ikke var mye uenigheter om utformingen av prosjektet. Det var to temaer som 
det var noe uoverenstemmelse rundt, spørsmålet om man skulle kunne ha egen bil, 
og om barnehagen skulle ha et eget uteområde. Disse to temaene må løses i 
reguleringsplan/forprosjekt. Skissen som ble valgt ble senere presentert for grunneier 
(Akershus Energiverk). De likte skissen og ga klarsignal for å jobbe videre med 
denne. 

6.3 Kurs 
 
Det ble arrangert to kurs i mars i samarbeid med Sørum kommune. Vi samlet 
personer innen fagmiljø bærekraftig planlegging. Foredragsholderne miljøet innen 



passivhuset representert ved Håvard Skarstein fra PIR II, og Harald Ringstad, og 
fagmiljøet innen miljøvennlig arkitektur representert ved Frederica Miller (Gaia Oslo 
AS), og Rolf Jacobsen (Gaia Tjøme AS, og Aktivhus AS).  I tillegg hadde vi en 
foredragsholder fra Enova, Tore Wigenstad som snakket om miljøvennlig energivalg 
og støtteordninger, og en fra Bioforsk, Hans Ola Hanserud som snakket om 
naturbasert renseteknikk.  
 
Vi inviterte foredragsholdere fra begge leire innen passivhusdebatten. Dette for å 
sette oss godt inn i saken, og for å kunne ta en avgjørelse basert på fakta, og å 
kunne argumentere for vårt valg.  
 
Kursene gjorde at vi opplevde en kompetanseheving på de helt sentrale områdene i 
prosjektet. Det var 30 deltagere på det første kurset som ble holdt om kvelden, og 26 
på det neste kurset. Kursene var også viktige i arbeidet med den lokale forankringen 
av prosjektet.  

6.4 Studietur 
 
Det ble arrangert en studietur til lignende prosjekter i Sverige og Danmark i august 
2012, akkurat i slutten av sommerferien. Studieturens fokus var oppstart, planlegging 
og gjennomføring av prosjektene. Vi fikk meget god innføring i etableringen av to 
forholdsvis nye prosjekter, Lange Eng (2008), og Absalons have (2005). Begge disse 
prosjektene ble etablert ved at beboerne selv organiserte seg, betalte inn et innskudd 
(fra 4000 til 10 000), deretter ble det søkt om lånefinansiering. De prosjektene som 
var eldre, Toarp Ekoby, og Munksøgård, ble etablert av offentlige organiserte 
boligbyggerlag. Studieturen var også meget nyttig i forhold til valg av økologiske 
byggemetoder, i forhold til varme, og avløp. I tillegg var det også en meget nyttig 
lærdom at de fleste prosjektene hadde fellesmiddag 6 dager i uken, som man kunne 
melde seg på. Dette ble av de prosjektene som hadde det, trukket fram som et viktig 
sosialt lim, og noe de satte veldig pris på.  

6.5 Utbygger 
 
Vi har våren 2012 vært i kontakt med en investor/utbygger som ønsker å gå inn i 
prosjektet vårt. Vi har hatt 3 møter med dem i løpet av våren. Dette selskapet er nå 
inne i Hurdal Økolandsby, og har begynt bygging høst 2012.  
 
Kort oppsummert info om ”Live Real Eco Housing”: 
 
 ”Live Real Eco Housing” er et firma som vil stå for kjøp av tomt, reguleringsplan, 
prosjektering og utbygging. Firmaet samarbeider med Aktivhus AS, og Aktivhus AS 
vil inngå som et datterselskap av ”Live Real Eco Housing.” Bygningene vil bli basert 
på modellen ”Shelter” fra Aktivhus AS. Selskapet vil etablere et eget 
utbyggingsselskap for vårt prosjekt  
”Økogrend Sørum utbygging AS”, og området bygges ut med midler fra banklån 
og/eller andre investorer.  
 
Selskapet selger så boligene til "kvalifiserte" kjøpere som vil bo i økogrenda (ikke 
høystbydende i markedet). Kvalifisering kan for eksempel være engasjement i 
prosjektet, medlemskap i en forening og deltaking på introkurs. 



Boenhetene blir organisert som selveierboliger i et sameie. De er åpne for kollektive 
boformer, f.eks eldrekollektiv. Modeller med uleie kan være vanskeligere å få til, men 
de var åpne for privat utleie av hybel i egen bolig.  
 
 
Etter studieturen står det klarere for oss hvilke muligheter som finnes for å realisere 
slike prosjekter. Det er i grunn tre alternativer som finnes:  
 

1) Vi styrer hele prosjektet selv, og fungerer som utbygger selv. Dvs, at vi selv 
forhandler alle kontrakter med arkitekter, konsulenter, og entreprenører. I 
tillegg må foreningen selv skaffe finansiering og ta opp lån i en bank. Det var 
denne modellen som ble brukt i ”Lange Eng” og i ”Absalons have”. Vi har 
tidligere i prosessen vurdert dette som urealistisk for vårt prosjekt, det er for 
mye arbeid, og vi har ikke tilstrekkelig kompetanse for dette.  
 

2) Utbygging ved et boligbyggerlag. Dette ble forsøkt i Hurdalsjøen Økolandsby, 
de hadde kontakt med Hamar og Omegn Boligbyggerlag tildligere. To av 
prosjektene vi besøkte, ble også bygget på denne måten, ”Toarp Ekoby”, og 
”Munksøgård”. Vi har fått tips om av Selvåg Ungomsboligbyggerlag har bygget 
lignende prosjekter i Oslo tidligere. Dette sporet har vi ikke jobbet med, men 
det er verdt å undersøke dette.  

 
3) Vi får med oss en kommersiell utbygger. Dette er det sporet vi har jobbet med, 

i og med at vi har vært i samtaler med ”Live Real Eco Housing". Dette firmaet 
bygger nå ut i Hurdal. Vi har ventet med å gå inn på dette, siden selskapet er 
nytt, og vi vil se hvordan det går i Hurdal før vi forfølger dette sporet. Andre 
alternativer er å bruke en lokal utbygger, som Øie, eller Miljøhus AS. Det som 
vi da er usikre på, er hvor mange av våre ønskede ”øko-løsninger” som det er 
mulig å få med videre hvis vi bruker en konvensjonell utbygger, som ønsker 
profitt. På studieturen fikk vi vite om et prosjekt i Danmark som skal bygges på 
denne måten, det kunne være interessant å ta kontakt med dem for å høre om 
hvordan de løser dette. Prosjektet heter Andersløv – ligger i Trelleborg 
kommune.  
  

6.6 Rekruttering 
 
Det ble etablert en mailingliste i juni 2011, hvor interresserte kunne melde seg på. 
Interresserte har mottatt nyhetsbrev ca hver annen måned. Per november 2012, er 
det ca 70 navn på denne listen. Foreningen Økogrend Sørum ble etablert i oktober 
2011. Vi hadde da to kontingenter, 500 som medlem av foreningen, og 200 som 
venn av foreningen. Da var det 10 som meldte seg inn. Antallet var ganske lavt, noe 
som var litt skuffende. Vi ser at folk ikke er så interessert i å være aktive i arbeidet, 
men at mange nok vil være interessert i prosjektet, når det er kommet lenger. Vi har 
nok jobbet litt for lite med rekruttering av folk som vil jobbe hardt og aktivt med 
prosjektet.  
 

7 Videre arbeid 
 



To vanskelige avgjørelser står foran oss.  
1) Valget mellom passivhusteknikk, og aktivhusteknikk.  
2) Valget av utbyggingsform.  

 
Det at vi har hatt to styrer som i praksis driver prosjektet framover har gjort det 
vanskelig å ta slike avgjørelser. I tillegg har vi utfordring med at vi ikke har videre 
finansiering. Alt arbeid har hittil blitt gjort på dugnad.  
 
Vi må finne en modell der vi kan jobbe effektivt uten at folk blir utslitt, og en måte der 
vi kan ta avgjørelser selv om vi i praksis har to styrer som jobber med prosjektet.  
 
Framover er det disse tingene det er viktigst å fokusere på: 
 

1) Få laget et kostnadsoverslag som grunnlag for budsjett. 
2) Planoppstart og Intensjonsavtale med grunneier. 
3) Rekruttering til styret 
4) Vi ser behovet for å kunne ansette en prosjektleder i halv stilling i et år.  

 

8 Vedlegg 1 
Verdigrunnlag for Økogrend Sørum, vedtatt av styret på basis av diskusjonen på 
stiftelsesmøtet 19. november 2011. 
 
Et moderne fellesskap som gjør livet både enklere og morsommere. Hverdagens 
nødvendigheter blir lettere når vi er mange. Ved å gå sammen om matlaging, kan vi 
få servert ferdig middag tre av fire uker i måneden, istedenfor at alle familiene lager 
hver sin middag hver dag. Med et felles verksted trenger ikke alle å gå til innkjøp av 
sirkelsag når de skal pusse opp. 
 
Demokratisk styring av fellesskapets ressurser. Vi vil strekke oss langt for å finne 
kreative løsninger alle kan leve godt med, men er forberedt på at man kan oppleve å 
måtte følge beslutninger man selv er imot, og fra tid til annen bidra økonomisk til tiltak 
man ikke selv har nytte av. For å få økogrenda til å fungere rent praktisk nedsetter vi 
utvalg med ulike arbeidsområder etter behov. 
 
Aktiv deltakelse som fyller området med liv, initiativ og entusiasme. Nøyaktig hvilke 
aktiviteter som finner sted vil avhenge av hvem som bor i økogrenda, men vi vil legge 
til rette for at alle får muligheten til å delta i noe de trives med. Det kan være alt fra å 
vedlikeholde lekeplassen til å arrangere fotballkamper, litteraturkvelder eller LAN-
party. For å styrke tilknytningen til stedet og hverandre, vil vi i fellesskap markere 
jubileer og høytider. 
 
Godt naboskap der alle kjenner alle, uten at alle trenger å være bestevenner. Vi vil 
hjelpe hverandre med store og små ting i hverdagen, og dyrke vennskapet med dem 
vi går best sammen med. 
 
Rom for å være seg selv. Fellesskapet må aldri bli en tvang. Derfor ønsker vi for 
eksempel mulighet til take-away for dem som ikke ønsker, eller har mulighet til å ta 
del i fellesmiddagen. Vi er opptatt av at alle skal ha mulighet til å leve livet slik de selv 
ønsker det.  



 
Universell utforming. Vi ønsker velkommen både barnefamilier og beboere i mer 
moden alder til et givende fellesskap på tvers av generasjoner. Universell utforming 
skal være en rettesnor for den fysiske utformingen av bygninger og arealer. 
 
Økologi og bærekraft. Vi vil arbeide for å redusere det økologiske fotavtrykket i alle 
ledd, fra husbygging til matproduksjon og avfallshåndtering. Det skal være enkelt å ta 
miljøvennlige valg i hverdagen. Vi ønsker å legge til for biologisk mangfold og et rikt 
utvalg av nyttevekster i fellesområdene. Sammen vil vi gjøre økogrenda til et 
eksempel til etterfølgelse for andre boligområder, med smarte løsninger både for 
mennesker og miljø.  


