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1. Innledning 
 
 
Bakgrunn for verkstedet 
 
”Vi ønsker å inspirere aktørene til å tenke nytt” sier rådmann Jostein Barstad i Øvre Eiker 
kommune.  Kommunen har over en rekke år vektlagt den sosiale dimensjonen i bærekraftig 
utvikling. Nå ønsker også kommunen å komme videre i Lokal Agenda 21 arbeidet, og 
komplettere satsingen på stedsutvikling, estetikk og medvirkning med et sterkere miljøfokus i 
forbindelse med byggeprosjekter. Kommunen står nå foran utbygging av flere 
ungdomsboliger og ønsket innspill til hvordan ungdomsboliger kan gjøres billige, 
bærekraftige og samtidig med en god arkitektur.  
 
I bærekraftbegrepet inngår både økologi, økonomi og sosiale aspekter, og et av 
spørsmålene til seminaret var hvordan disse hovedområdene kunne integreres til et helhetlig 
resultat. Innledningene fokuserte på prosjekter som har oppnådd rimelige boliger og gode 
økologiske helhetsløsninger. Det ble satt et spesielt fokus på bruken av tre som 
byggemateriale og på hva slags boliger ungdommen i kommunen ønsket seg.  
 
Med denne bakgrunn ble det arrangert et tverrfaglig seminar og designverksted i Hokksund 
den 18. november, med formål å bidra til økt kunnskap og forståelse blant kommunalt 
ansatte, utbyggere, arkitekter og andre prosjekterende.  
 
Deltakelse 
 
Verkstedsgruppen var tverrfaglig sammensatt med representanter fra ulike kommuner, 
arkitekter og ungdom fra Øvre Eiker.  
 
Rapport og videreføring 
 
I denne rapporten er gjengitt tegningsmateriale og konklusjoner som ble produsert og 
diskutert på verkstedet. Rapporten er både rettet mot verkstedsdeltagerne og mot 
vertskommunen. Vi håper at den vil være nyttig for kommunen i den videre utvikling av de tre 
byggeprosjektene med nyttige innspill i pågående debatt om utvikling av bærekraftige 
ungdomsboliger.  
 
Verkstedsprogram  
 
Verksted er en dynamisk arbeidsform som gir effektiv opplæring – ”learning by doing”. Det er 
en aktiv arbeidsform hvor det veksles mellom arbeid i mindre grupper og diskusjon i plenum. 
Nedenfor er gjengitt program for dagen. 
  
Verkstedsdeltakerne ble delt inn i fem grupper. Tre grupper jobbet med tomten i Nordliveien 
fordelt på temaene økologi, modulbygging og medvirkning/boligløsninger, en gruppe jobbet 
med tomten i Vestfossen med temaet massivtre og en gruppe jobbet med den eksisterende 
bygningen i Støagata med tanke på ombruk og gjenbruk.  
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Program seminar og verksted  
 
09.00   Velkommen  
                       v/ rådmann Jostein Barstad, Øvre Eiker kommune 
09.15  Orientering om verkstedsarbeidet  
                        v/ sivilarkitekt mnal Bente Nuth Leland, NABU og  
                       eiendomssjef Torgeir Finnerud, Øvre Eiker kommune   
09.30   Sosialt og økologisk i Danmark 

Eksempel på bærekraftig boligbygging i Danmark, med blant annet 
Bogruppe 4 i Hjortshøj og ungdomsboliger på Silkeborgvej i Århus.  

 v/ arkitekt Lars Kvist, Arkitema K/S 
10.20  Tre og økologi.  

Miljøvennlig, godt inneklima, lokale ressurser.   
v/ sivilarkitekt mnal Stein Stoknes, NABU  

                        
10.45  Pause med forfriskninger 
 
11.00  Modulhus UNGBO – Eksempel på rimelige modulboliger for ungdom 

v/ sivilarkitekt mnal Lars Lantto, Askim/Lantto Arkitekter AS 
11.30  Massivtre - en mulighet? 

Kenneth Langsethagen, Holz 100 Norge 
11.45 3 unge stemmer 

Camilla Smedsrud, Gard Firing og Lisbeth Brenne, ungdom fra Øvre 
Eiker. 

2.15  Lunsj 

16.30  
ningsinnlegg fra kommunen og Husbanken.  

7.00   Slutt 
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13.00  Gruppearbeid  
15.30   Pause med forfriskninger 
15.45   Presentasjon av gruppearbeidet 

Oppsummering/plenumsdiskusjon.  
Avslut

1
 
 
_______________________________________________________________________

et 
Støagata:  nbane. Ombygging av 

Nordliveien:   K t 
rere med 

Vestfossen:   N
sted for pendlerruta Kongsberg – Oslo 

med tog. Nybygg med 6-8 enheter 
 

 
 
 
På verksted skulle vi se på løsninger for disse tre tomtene:  

Sentralt beliggende i Hokksund, nær tog og jer
eksisterende kontorbygning til 6-8 leiligheter.  
ort gang- og sykkelavstand til sentrum i Hokksund. I enden av et etabler
boligfelt, ny atkomstvei må etableres. Kan egne seg for etable
barn, ligger idyllisk til i naturområde. 16-20 boliger i nybygg.  
ær kunstnersenter som er etablert ved Vestfossen i tidligere 
fabrikklokaler. Vestfossen er stoppe

 3



 
 

2. Tomt i Vestfossen 
 
Beskrivelse av tomt og planpremisser 
 
Nær kunstnersenter som er etablert ved Vestfossen i tidligere fabrikklokaler. Vestfossen er 
stoppested for pendlerruta Kongsberg – Oslo med tog. Kommunen antar at den egner seg 
for et nybygg med 6-8 enheter.  
 
Oppgaven til gruppearbeidet  
 
Massivtre er et materiale med gode miljømessige kvaliteter. Undersøk muligheten for å 
bygge bærekraftige ungdomsboliger på tomten ved Vestfossen med massivtre. Diskuter  
 
• konstruktivt system 
• fleksibilitet, modulbygging og spennvidder 
• høyder og etasjetall 
• energi og varmeisolasjon 
• inneklima  
• brannsikring og seksjonering 
• demontering og ombruk 
• arkitektur og forholdet til eksisterende bebyggelse 
 
Konklusjon fra gruppearbeidet  
 
Tomtedisponering:  
Bygningen er lagt i en langstrakt bygning i to etasjer uten kjeller. Det er vist 10 leiligheter 
med 7 – 8 parkeringsplasser på terreng. Gruppen mener at den viste parkeringsdekningen vil 
være tilstrekkelig for ungdomsboliger.  
 
Programskisser  
Her er gjengitt  tegninger fra gruppearbeidet med to alternative boligløsninger. Den første 
løsningen viser en langstrakt bygning i to etasjer uten kjeller. Da 6 m er den maksimalt 
anbefalte spennvidden for massivtre (jfr. Innledning fra Holz100Norge), er det skissert 
separate leiligheter med 6 m bredde og 9 m dybde. Konseptet er enkelt å bygge av 
massivtre i skillevegger mellom. Massivtre har i flg. produsenten den nødvendige 
brannmotstand til å være skillevegger mellom leiligheter i bygget.  
 
Den andre løsningen viser to separate bygg med til sammen fire bokollektiver.  
 
Da massivtre har god varmekapasitet, viser skissene mulighet for passiv solvarme ved å 
legge svalganger av glass mot solsiden av huset. For øvrig har man tenkt en værhud av 
trekledning.  
Man tenker også at treet bli eksponert innvendig i alle etasjene, noe som gir et ”rått og billig 
bygg”. Prisanslag som ble gitt av massivtreprodusent tyder på at prisen på disse boligene vil 
være svært konkurransedyktig sammenlignet med andre aktuelle konstruksjonssystemer.   
 
Verkstedsarbeidet gir grunn til å konkludere med at massivtre er et egnet materiale for 
ungdomsboliger på tomta i Vestfossen. Prosjektet som ble skissert ga arkitektonisk 
spennende løsninger i 2 etasjer. Massivtre er et naturmateriale som kan gi et godt inneklima, 
og det å bygge med tre kan være god økologi. 
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Gruppe 1: 
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3. Tomt i Nordliveien 
 
Beskrivelse av tomt og planpremisser 
 
Kort gang- og sykkelavstand til sentrum i Hokksund. I enden av et etablert boligfelt, ny 
atkomstvei må etableres. Kan egne seg for etablerere med barn, ligger idyllisk til i 
naturområde. 16-20 boliger i nybygg.  
 
Oppgavene til gruppearbeidet  
 
Gruppe 2 - Prefabrikkerte moduler 
 
Modulbygging viser seg å være en byggemåte som viser seg å gi svært rimelige boliger. 
Undersøk mulighetene for å bruke UNGBO-modulene på tomta i Nordliveien, antatt behov er 
16-20 boliger i nybygg. Diskuter også muligheter for å gjøre boligene mer miljøvennlig. Det 
fokuseres på overordnede problemstillinger knyttet til modulbygging: 
 
• forholdet til landskap og stedskvalitetene 
• arkitektur og forholdet til eksisterende bebyggelse 
• fleksibilitet, modulbygging og fellesskapsløsninger 
• høyder og etasjetall 
• materialbruk og inneklima  
• hvordan gjøre modulene mer miljøvennlig 
• brannsikring og seksjonering 
• demontering og ombruk 
 
Gruppe 4 - Økologiske ungdomsboliger  
 
Bærekraft kan sies å være en langsiktig, sosialt og økonomisk positiv utvikling innenfor 
rammen av økosystemets bæreevne.  
 
Det er internasjonalt anerkjent at bærekraft har tre dimensjoner:  
Økologi: arealeffektivitet, biomangfold, bioklimatisk tilpasning, energi, vannkretsløp, 
materialkretsløp, transport og helse.  
Økonomi: rimelig pris også innenfor livssyklusen til produktene, funksjonalitet og robusthet 
over tid, økonomisk og næringsmessig mangfold, bærekraftige eierformer, god tilgang til 
skoler og tjenester, prosesser i forbindelse med drift- og vedlikehold.  
Samfunn: Sosiomangfoldet, tilgjengelighet for ulike brukergrupper, stedsidentitet, trygghet, 
opplevelsesrikdom, medbestemmelse, god fordeling mellom offentlige og private rom, 
estetikk.  
 
Undersøk hvordan ungdomsboliger i Nordliveien kan bygges økologisk med fokus på 
følgende problemstillinger:  
 
• biomangfold og bioklimatisk tilpasning 
• energisparing, fornybare energikilder, arealeffektivitet 
• biologisk rensing vann, minimering av vannforbruket 
• sunne materialer  
• inneklima, naturlig ventilasjon 
• tilrettelegging biler og sykler   
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Gruppe 5 - Boligløsninger og medvirkning  
 
Undersøk hvordan en utbygging av ungdomsboliger i Nordliveien kan gi et bærekraftige 
løsninger med fokus i følgende hovedområder:  
 
• hvordan legge til rette for egeninnsats og medvirkning i byggefasen og driftsfasen? 
• forholdet mellom privathet og fellesskap (fellesrom, bofellesskap vs private boliger)  
• arealeffektivitet i planløsningene. Hva er minimumsboliger – og maksimum?  

 
Konklusjoner fra gruppearbeider  
 
Miljøprogram for tomten og bebyggelsen: 
 
• Biomangfold og bioklimatisk planlegging:  

- Eksisterende vegetasjon søkes bevart, spesielt større trær som mot boliger i vest, 
randsonen mot elven.  

- Lokalklimatiske forhold må vurderes (vind i forhold til orientering av bebyggelse) 
 

• Energisparing, fornybar energi og arealeffektivitet: 
- Bygningen orienteres i forhold til sol og syd for å utnytte aktiv og passiv solvarme. 
- Det antas at det vil være gunstig med jordvarme pga sannsynlig sandbunn og høy 

grunnvannstand.  
- Nærvarmeanlegg for fleksible varmekilder med vannbåren varme til oppvarming. 
- Elektrisk utstyr klasse A med nattsenking for energiøkonomisering 
- Tilleggsisolering og energiøkonomiske vinduer 
- Det legges opp til arealfleksibilitet og bygningsteknisk fleksibilitet. Et eksempel er et 

kombinert fellesrom og familiebarnehage. 
- Mål for summen av hele energiforbruket settes til 90 – 100 kWh m2 pr år.  

 
• Vannkretsløpet: 

- Biologisk rensing av gråvann vurderes. Dam for rensing kan gi miljøkvaliteter på 
tomta. 

- Minimering av vannforbruket ved vannsparende armatur og oppsamling av regnvann 
til vanning og evt. spyling av toalett.  
 

• Sunne materialer ved å benytte lokale ressurser som f. eks tre, giftfrie materialer, færrest 
mulig materialer og pustende konstruksjoner.  
 

• Godt inneklima sikres ved giftfrie materialer og naturlig ventilasjon. Ventilasjonen må 
utredes i forhold til byggehøyder og naturgitte forhold som vind.   
 

• Det må tilrettelegges for biler og sykler ved sykkelstativ, sykkelboder og carport. Det er 
ønsket å redusere parkeringskravet da det er ungdomsboliger. Det er mulig å organisere 
en bildeleordning.    
 

 
Boligløsninger og tomtedisponering: 
 
Tomten har gode utbyggingsmuligheter, og ut fra en god tomtedisponering lar den seg bygge 
ut med rundt 1.800 m2 boligareal (BYA 17%). Dette kan gi 15 leiligheter a 40 m2 og 15 
leiligheter a 80 m2.  
 
Tomten med sin flotte og opplevelsesrike natur og muligheten for trafikksikre utearealer, 
passer godt for unge barnefamilier. Ungdommenes egne ønsker viser at det er stor variasjon 
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i hva slags boliger som står på ønskelisten, og at det er ungdom i ulike livssituasjoner som 
har behov for en rimelig bolig å etablere seg i. Man antar at det er rundt 75% single i 
aldersgruppen fra 17 – 30 år. Foreslår en blanding av single/barnefamilier på 70%/30%.  
 
Det er flere måte å komme seg inn på boligmarkedet: 
leie + tvungen sparing (kr 3.500 + kr 1.500 BSU) 
eie – kjøpe ved hjelp av startlån med tidsbegrensning maks 5 år. 
 
For å holde kostnader og energibruk på et lavt nivå, settes størrelsen på boenhetene til maks 
40 m2. Inklusiv i dette arealet er en evt. andel av fellesareal. I gruppearbeidet kom man fram 
til at noe fellesareal var å foretrekke fremfor helt separate leiligheter. Et eksempel er at 
våtrom er kostbare og at disse med fordel kan legges ut som fellesrom. Det gjelder rom som 
kjøkken, bad og vaskerom. Yttergrensene for hvor mange personer man kunne tenker seg å 
dele de ulike rommene ble diskutert: 
 
• uterom: felles for alle 
• oppholdsrom inne felles for maks 10 personer 
• vaskerom felles for maks 20-30 personer 
• kjøkken felles for maks. 5 personer 
• bad felles for maks 4 personer 
 
Private arealer vil være minimum et soverom på min. 12 m2 og en bod. Som en 
mellomløsning kan man tenke seg at 2 personer deler bad og 4 personer deler kjøkken. 
Maksimalt privatareal settes til 35 m2. Prinsippet er at det private arealet minker jo mer areal 
du legger ut i fellesareal.  
 
Medvirkning og egeninnsats 
 
Egeninnsats i byggefasen er lettest ved kjøp. Det må være en forutsetning at egeninnsatsen 
gir lavere kjøpekostnader/husleie. Egeninnsatsen bestå av å være håndlanger under 
byggingen og/eller medvirkning i planleggingsfasen.  
 
I driftsfasen kan det arrangeres dugnader for vedlikehold etc. Denne innsatsen kan 
klausuleres i leie-/kjøpekontrakt.  En god prosjektleder kan være motiverende og lede 
dugnaden! 
 
Modulboliger 
 
Gruppearbeidet konkluderte med at boligene med fordel kan bygges som modulenheter. 
Denne byggemåten har vist seg å falle svært rimelig ut og kan gi spennende arkitektoniske 
og funksjonelle muligheter. Det ble vist under innledningen i prosjektet med modulhus-
UNGBO.  
 
Det ble skissert på en løsning med moduler med spennvidde 3/6 meter, og dybde 9 meter 
fordelt i tre bygningskropper gruppert rundt et fellesareal med trapp. Siden tomten er lett 
skrånende, kan noen boliger legges i en underetasje, og det ble skissert en løsning med 3 
etasjer + underetasje. Med leiligheter på 54 m2 gir dette til sammen 18 2-roms boliger.  
 
Modulene kan utvikles med giftfrie byggematerialer, 40 cm isolasjon og passiv solvarme ved 
å legge glassfasader mot syd og vest på tomten.   
 
Parkering 
Alle gruppene har konkludert med at den regulerte parkeringsdekningen er for høy i forhold 
til mål om å redusere biltrafikk, ta vare på utearealet samt en vurdering av bilparken til den 
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aktuelle brukergruppen. Det er mulig å organisere en bildeleordning. Parkeringsbehovet ble i 
de fleste gruppene satt til rundt 0,5 pr leilighet. I tillegg må det legges til rette for sykkelhold 
ved å sørge for tilstrekkelig med sykkelstativ og –boder. (I Oslo har det vært gitt 
dispensasjoner helt ned til 0,2 parkeringsplass pr. studentbolig).  
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Gruppe 2: 
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Gruppe 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppe 5: 
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4. Støagata 
 
Beskrivelse av eiendommen og planpremisser 
 
Tomten er sentralt beliggende i Hokksund, nær tog og jernbane. Ombygging av eksisterende 
2-etasjes bolig/tannklinikk til 6-8 leiligheter. Huset er fra 1960-tallet og i relativt god stand. 
Det trenger litt maling, men ved visuell besiktigelse synes huset ellers i brukbar stand.   
 
Oppgaven til gruppearbeidet 
 
Ved ombruk av eksisterende bygninger tar en i bruk eksisterende bygningsmessige 
ressurser. Diskuter muligheter ved ombruk av bygningene i Støagata.  
 
• ombruk/gjenbruk av bygning og bygningsdeler 
• mulighet for fellesskapsløsninger og forholdet mellom private og sosiale rom.  
• påbygg/tilbygg i forhold til arkitektur og eksisterende bebyggelse 
• brannsikring og seksjonering 
• behov for utbedring av teknisk standard inkl. varmeisolasjon 
• energi 
• inneklima og materialbruk 
• parkering for biler og sykler 
 
 
Konklusjon fra gruppearbeidet  
 
(illustreres med scannede tegninger) 
 
Bærekraftargumenter som kostnader og god ressursøkonomi tilsier at huset rehabiliteres 
heller enn å rives.  
 
Trebygningen er en 2-etasjes vertikaldelt to-mannsbolig med grunnflate på til sammen ca 60 
m2 i hver bolig. I gruppearbeidet skisserte man på en løsning med en svalgang med 
utvendig trapp på østfasaden slik at man kunne få 4 leiligheter på ca 60 m2 eller 8 ett-
romsleiligheter på hverca  30 m2. I tillegg kunne murtilbygget deles i to leiligheter på hver ca 
45 m2. Bjelkelaget mellom 1. og 2. etasje må forbedres mht lyd- og brannisolering.  
  
Bygningen har kjeller under deler av bygget, og det var forslag om å legge felles vaskerom 
og oppholdsrom (diskotek) her hvor det var godt lydisolert.  
 
• Energi: 

Etterisolering og nye vinduer må diskuteres i forhold til energibruk og økonomi. Videre 
bør felles varmesentral i kjelleren vurderes til fleksible varmekilder (jordvarme, andre 
varmekilder) som kan kobles til et vannbårent varmesystem (radiatorer).  
 

• Materialbruk: 
Det tas sikte på å gjenbruke kjøkkeninnredning og brukbart sanitærutstyr etter rivingen 
som må utføres selektivt. Nye skillevegger settes opp med mest mulig 
gjenbruksmaterialer. Svalgang, trapp etc. kan lages av massivtre (metall er svært 
energikrevende).  

 
Det antas at kostnader uten etterisolering vil ligge på 200-250.000 pr enhet.  
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5. Deltakerliste  
 
Verkstedsleder var Bente Nuth Leland fra NABU.  
Øvrige deltakere fordelt på verkstedsgruppene:  
 
 
 
 
Tomt 1 – Vestfossen: 
 
Gruppe 1- massivtre 
STEIN STOKNES, NABU 
LANGSETHAGEN, KENNETH, Holz100Norge 
AMUNDSEN, RANDI, Streken arkitektgruppe AS 
HYLLESETH, JAN ERIK, Jansen Arkitekter AS 
HØLMEBAKK, INGER-MARIE, LHL Boligselskap AS 
KIRWIN, STEVEN W., Sæter og Grytfeldt Arkitektkontor 
TALMO, TOR KENNETH, Øvre Eiker kommune 
IGLEBÆR, ODD, arkitekt/journalist 
SVEAAS, ANDREAS, Øvre Eiker kommune 
 
 
Tomt 2 – Nordliveien 
 
Gruppe 2 - modulboliger 
LARS LANTTO, Askim/Lantto arkitekter AS 
KVIST, LARS,  Arkitema 
BAKKE, VIDAR, AS Kristiansen & Bernhard arkitekter  
GARM, ODD, Asker kommune 
HEMBRE, KJERSTI, April arkitekter AS 
LIND, MIA, Oslo kommune, EBY 
AMDAHL, LENE, Oslo kommune, EBY 
 
Gruppe 4 - økologi 
RUSTEN, BIRGIT, NABU 
BORCH, CAMILLA, Oslo kommune, EBY 
LARSEN, RANDI, Lier kommune 
TOLLEFSEN, TERJE, Envira Pro AS 
WÆRP, SILJE, Oslo kommune, EBY 
DALEN, INGAR, DBC Arkitektur AS 
 
Gruppe 5 – medvirkning og boligløsninger 
IHLEN, RINA, Husbanken 
SMEDSRUD, CAMILLA, ungdom fra Øvre Eiker 
VALVIK, VIDAR, Drammen kommune 
UNDHJEM, ISELIN, Oslo kommune, EBY 
WIIK, ANNE KRISTIN ROSFJORD, Drammen kommune 
MYRMO, TRINE, Sæter og Grytfeldt Arkitektkontor 
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Tomt 3 – Støagata 
 
Gruppe 3 – gjenbruk og ombruk 
BOLSTAD, FRODE, Øvre Eiker kommune 
ENGER, ARNE, Drammen kommune 
FØNNEBØ, ODDBJØRN, Nore og Uvdal kommune  
VEIRUD, BJØRN, Drammen kommune 
HENRIKSEN, BRYNJAR, Nedre Eiker kommeune  
FIRING, GARD, ungdom fra Øvre Eiker 
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