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Framtidens bygder
Dersom Norge skal nå sine målsettinger om kutt 
i klimagassutslippene må også bygdene bli mer 
klimasmarte.

Målet med prosjektet er å vise i praksis hvordan man 
kan planlegge og bygge på mindre steder  på en 
måte som er med på å bringe Norge i retning av et 
klimanøytralt samfunn.



Framtidens bygder
Fire fokusområder:

- Areal og transport
- Byggeri
- Energiproduksjon
- Bokvalitet og attraktivitet
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Flakstad
Boliger i fiskerihavna
Nye energiløsninger
Bruk av lokalt trevirke
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Jeg er oppvokst i Sjøgata og vil
advare mot at det bygges så
trangt at det bare blir vegger og
tak. Og jeg etterlyser en mer vi-
suell presentasjon. Vi må få se
kart og bilder som viser hvordan
området blir seende ut. 

Tor Fredrik Saue

Jeg blir litt tankefull når det er
snakk om å bygge framfor Sjøga-
ta. Jeg er i tvil om den planlagte
passasjen vil fungere. Vi må evne
å se hele området. Vi må få plass
til å imøtekomme alle behovene.
Jeg har som utgangspunkt at det
kommer butikker der det er folk.
Jeg er ikke så sikker på at det
kommer folk selv om det er bu-
tikker. 

Terje Jacobsen

Denne prosessen kan bli tidkre-
vende. Jeg er interessert i hva
som skjer i dag og hvilke ramme-
betingelser som skal gjelde. Selv
driver jeg et sted med en uteser-
vering som burde vært bedre,
men jeg tør ikke gjøre noe med
det. Jeg etterlyser signaler om
hva som skal skje. Vi kan ikke
vente tre-fire år på å få beskjed
om hvilke gater som skal åpnes
og hvilke som skal stenges.

Per Nøstvik

Det er viktig å visualisere sen-
trum. I det videre arbeidet må det
legges vekt på at byen har to ak-
ser fra kulturhuset og til Fru Hau-
gans - begge med en rekke vikti-
ge bygg i kulturell sammenheng.
Den ene aksen går langs Sjøgata
og den andre lenger inn i byen og
omfatter blant annet biblioteket,
Ungdomslokalet og den videregå-
ende skolen. Et torg bør være sol-
vendt, og vi bør vokte oss for å
miste en attraktiv møteplass.

Trond Wika

Jeg har regnet på hva et bygg på
kvartal 10 får å si for torgarealet.
Arealet er 4,24 daa i dag og vil
bli 4,23 daa dersom innspillet fra
prosjektgruppa blir realisert.

Wibeke Johansen

Det er så mye styr om den minste
ting. Det har blitt sagt at det beste
ville vært å sprenge domusveg-
gen med dynamitt. Selv skulle
jeg sprengt bort Øyfjellet dersom
jeg hadde hatt dynamitt. Da ville
vi fått sol. 

Berith Pauline Olderskog

Jeg stiller spørsmål ved at dette
skal være avklart til 1. mai. Hele
prosjektet burde vært visualisert
på en bedre måte. Jeg blir betenkt
når arealplanleggeren definerer
gater som en del av torget. Vi
trenger et identifikasjonspunkt og
et sted å samles når det er store
hendelser. 

Irene Bergsnev

Jeg har nettopp vært på reiselivs-
seminar i regi av det nye selska-
pet. Der ble potensialet i Sjøgata
framhevet. Vi aner ikke hvilke
muligheter vi sitter på. Vi må
spørre hvordan Sjøgata skal pre-
senteres. Vi må tørre å gjøre Sjø-
gata større og inkludere torget.

Carina Kristensen 

SAGT I 
DEBATTEN

Parkering under torget,
mindre torg og attrak-
tive butikker var noen
stikkord i mandagens
debatt om sentrumsut-
viklingen i Mosjøen.
Av Marit Almendingen

redaksjon@helgeland-arbeiderblad.no

Om lag 50 personer møtte opp i
rådhuset for å høre arealplanleg-
ger i Vefsn kommune, Wibeke
Johansen og Jim Nerdal fra MON
(Mosjøen Næringsforening) ori-
entere om torgplanene og de nær-
liggende kvartalene. 

Kommunen ønsker fortgang i
prosessen etter at kommunestyret
i mai 2011 vedtok å sette bygging
av ny scene på Mosjøen Torg på
vent. Nå har MON kommet med
et forslag til arealbruk og dette
skal behandles i kommunen innen
1. mai. 

Mange av møtedeltakerne var
opptatt av konsekvensene av
eventuell nybygging på torget.
Nybygget gjelder kvartal 10 som i
dag er parkeringsplass og scene-
område (langs Strandgata). Forut-
setningen er at det blir
passasje/gateløp mellom nybyg-
get og verneområdet fra Fearne-
leysgate til torgområdet. 

Mindre torg?
Åse Winther Neergaard etterlyste
en bedre analyse av dagens situa-
sjon.

– Vi må se på hvor mange loka-
ler som står ledige i dag og hvor
mange som kan forventes å bli le-
dige. Jeg savner alternative løs-
ninger. Og vi må vurdere om det
er ønskelig å bygge inn en av de
få åpne plassene i byen.

Flere var skeptiske til nybygg
på torget, deriblant Asgeir Petter-
sen.

– Tenk deg at du går fra Kom-
petansehuset og i retning Sjøgata.

Det vil være som å vandre i skyg-
genes dal hele veien. Det er lite
sol slik det er i dag og enda min-
dre sol blir det med et nytt bygg
på torget, sa Pettersen. 

Muligheter
Roar Møller påpekte behovet for
å revitalisere sentrum.

– De som driver butikk i sen-
trum blir stadig eldre. Det er ikke
noen tilvekst blant kremmerne.
Selv er jeg blant de yngste. Kje-
dene overtar, og de er styrt fra
sentrale strøk. Vi må bare inn-
rømme at det er ei ny tid, sa Møl-
ler og høstet applaus.

Knut Wulff Hansen minnet for-
samlingen om at kvartal 10 var
bebygd på 70-tallet. 

– Det vil være positivt at vi får
et bygg som kan skjerme for sør-
vesten. I dag får du været midt
imot når du runder hjørnet på
Stensland. Et nytt torg kan bli vel-
dig intimt, sa Wulff Hansen som
påpekte at det store dilemmaet er

hvem som skal stå for finansie-
ringen, ikke minst av parkerings-
anlegg under jorda. Mange av
møtedeltakerne var opptatt av det
samme, og det ble påpekt at pro-
sjektet kan bane vei for parke-
ringsavgift i Mosjøen sentrum. 

Debatt om 
nytt sentrum

• fakta
MON driver stedsutviklingspro-
sjektet «Sentrumsutvikling Mo-
sjøen».

Vefsn kommune skal lage en ny
reguleringsplan for store deler
av Mosjøen sentrum. Politiker-
ne skal i den anledning foreta
et delvedtak om arealbruk av
Mosjøen torg.
Planprogrammet legges ut til of-
fentlig ettersyn før påske.
Fire kvartal omgir Mosjøen torg:
kvartal 20, 21, 10 og 11 (Do-
mus).

Det har vært lansert flere arki-
tekttegninger av en framtidig
torgløsning.  

NY STORSTUE? Dette er en av skissene som er lansert for nytt torg i Mosjøen. Innen 1. mai skal kommu-nestyret ta stilling til om det skal bygges på kvartal 10 eller om det skal lages scene. (Skisse: Ateliser Oslo)

ÅPENT AREAL: – Jeg klarer ikke å se for meg hvordan et bygg på torget skal gjøre området mer attraktivt, sa Inger Næstby. Hun var en av
mange som tok ordet i debatten som Vefsn kommune arrangerte mandag kveld. (Foto: Marit Almendingen)

SAMKJØRER PROSESS: MON
ved Jim Nerdal (t.v.) og Vefsn
kommune ved plan- og utviklings-
sjef John Peter Garnes har felles
målsetting om en avklaring innen
1. mai. 



38 Helgeland Arbeiderblad

ONSDAG  22. FEBRUAR 2012

Jeg er oppvokst i Sjøgata og vil
advare mot at det bygges så
trangt at det bare blir vegger og
tak. Og jeg etterlyser en mer vi-
suell presentasjon. Vi må få se
kart og bilder som viser hvordan
området blir seende ut. 

Tor Fredrik Saue

Jeg blir litt tankefull når det er
snakk om å bygge framfor Sjøga-
ta. Jeg er i tvil om den planlagte
passasjen vil fungere. Vi må evne
å se hele området. Vi må få plass
til å imøtekomme alle behovene.
Jeg har som utgangspunkt at det
kommer butikker der det er folk.
Jeg er ikke så sikker på at det
kommer folk selv om det er bu-
tikker. 

Terje Jacobsen

Denne prosessen kan bli tidkre-
vende. Jeg er interessert i hva
som skjer i dag og hvilke ramme-
betingelser som skal gjelde. Selv
driver jeg et sted med en uteser-
vering som burde vært bedre,
men jeg tør ikke gjøre noe med
det. Jeg etterlyser signaler om
hva som skal skje. Vi kan ikke
vente tre-fire år på å få beskjed
om hvilke gater som skal åpnes
og hvilke som skal stenges.

Per Nøstvik

Det er viktig å visualisere sen-
trum. I det videre arbeidet må det
legges vekt på at byen har to ak-
ser fra kulturhuset og til Fru Hau-
gans - begge med en rekke vikti-
ge bygg i kulturell sammenheng.
Den ene aksen går langs Sjøgata
og den andre lenger inn i byen og
omfatter blant annet biblioteket,
Ungdomslokalet og den videregå-
ende skolen. Et torg bør være sol-
vendt, og vi bør vokte oss for å
miste en attraktiv møteplass.

Trond Wika

Jeg har regnet på hva et bygg på
kvartal 10 får å si for torgarealet.
Arealet er 4,24 daa i dag og vil
bli 4,23 daa dersom innspillet fra
prosjektgruppa blir realisert.

Wibeke Johansen

Det er så mye styr om den minste
ting. Det har blitt sagt at det beste
ville vært å sprenge domusveg-
gen med dynamitt. Selv skulle
jeg sprengt bort Øyfjellet dersom
jeg hadde hatt dynamitt. Da ville
vi fått sol. 

Berith Pauline Olderskog

Jeg stiller spørsmål ved at dette
skal være avklart til 1. mai. Hele
prosjektet burde vært visualisert
på en bedre måte. Jeg blir betenkt
når arealplanleggeren definerer
gater som en del av torget. Vi
trenger et identifikasjonspunkt og
et sted å samles når det er store
hendelser. 

Irene Bergsnev

Jeg har nettopp vært på reiselivs-
seminar i regi av det nye selska-
pet. Der ble potensialet i Sjøgata
framhevet. Vi aner ikke hvilke
muligheter vi sitter på. Vi må
spørre hvordan Sjøgata skal pre-
senteres. Vi må tørre å gjøre Sjø-
gata større og inkludere torget.

Carina Kristensen 

SAGT I 
DEBATTEN

Parkering under torget,
mindre torg og attrak-
tive butikker var noen
stikkord i mandagens
debatt om sentrumsut-
viklingen i Mosjøen.
Av Marit Almendingen

redaksjon@helgeland-arbeiderblad.no

Om lag 50 personer møtte opp i
rådhuset for å høre arealplanleg-
ger i Vefsn kommune, Wibeke
Johansen og Jim Nerdal fra MON
(Mosjøen Næringsforening) ori-
entere om torgplanene og de nær-
liggende kvartalene. 

Kommunen ønsker fortgang i
prosessen etter at kommunestyret
i mai 2011 vedtok å sette bygging
av ny scene på Mosjøen Torg på
vent. Nå har MON kommet med
et forslag til arealbruk og dette
skal behandles i kommunen innen
1. mai. 

Mange av møtedeltakerne var
opptatt av konsekvensene av
eventuell nybygging på torget.
Nybygget gjelder kvartal 10 som i
dag er parkeringsplass og scene-
område (langs Strandgata). Forut-
setningen er at det blir
passasje/gateløp mellom nybyg-
get og verneområdet fra Fearne-
leysgate til torgområdet. 

Mindre torg?
Åse Winther Neergaard etterlyste
en bedre analyse av dagens situa-
sjon.

– Vi må se på hvor mange loka-
ler som står ledige i dag og hvor
mange som kan forventes å bli le-
dige. Jeg savner alternative løs-
ninger. Og vi må vurdere om det
er ønskelig å bygge inn en av de
få åpne plassene i byen.

Flere var skeptiske til nybygg
på torget, deriblant Asgeir Petter-
sen.

– Tenk deg at du går fra Kom-
petansehuset og i retning Sjøgata.

Det vil være som å vandre i skyg-
genes dal hele veien. Det er lite
sol slik det er i dag og enda min-
dre sol blir det med et nytt bygg
på torget, sa Pettersen. 

Muligheter
Roar Møller påpekte behovet for
å revitalisere sentrum.

– De som driver butikk i sen-
trum blir stadig eldre. Det er ikke
noen tilvekst blant kremmerne.
Selv er jeg blant de yngste. Kje-
dene overtar, og de er styrt fra
sentrale strøk. Vi må bare inn-
rømme at det er ei ny tid, sa Møl-
ler og høstet applaus.

Knut Wulff Hansen minnet for-
samlingen om at kvartal 10 var
bebygd på 70-tallet. 

– Det vil være positivt at vi får
et bygg som kan skjerme for sør-
vesten. I dag får du været midt
imot når du runder hjørnet på
Stensland. Et nytt torg kan bli vel-
dig intimt, sa Wulff Hansen som
påpekte at det store dilemmaet er

hvem som skal stå for finansie-
ringen, ikke minst av parkerings-
anlegg under jorda. Mange av
møtedeltakerne var opptatt av det
samme, og det ble påpekt at pro-
sjektet kan bane vei for parke-
ringsavgift i Mosjøen sentrum. 

Debatt om 
nytt sentrum

• fakta
MON driver stedsutviklingspro-
sjektet «Sentrumsutvikling Mo-
sjøen».

Vefsn kommune skal lage en ny
reguleringsplan for store deler
av Mosjøen sentrum. Politiker-
ne skal i den anledning foreta
et delvedtak om arealbruk av
Mosjøen torg.
Planprogrammet legges ut til of-
fentlig ettersyn før påske.
Fire kvartal omgir Mosjøen torg:
kvartal 20, 21, 10 og 11 (Do-
mus).

Det har vært lansert flere arki-
tekttegninger av en framtidig
torgløsning.  

NY STORSTUE? Dette er en av skissene som er lansert for nytt torg i Mosjøen. Innen 1. mai skal kommu-nestyret ta stilling til om det skal bygges på kvartal 10 eller om det skal lages scene. (Skisse: Ateliser Oslo)

ÅPENT AREAL: – Jeg klarer ikke å se for meg hvordan et bygg på torget skal gjøre området mer attraktivt, sa Inger Næstby. Hun var en av
mange som tok ordet i debatten som Vefsn kommune arrangerte mandag kveld. (Foto: Marit Almendingen)

SAMKJØRER PROSESS: MON
ved Jim Nerdal (t.v.) og Vefsn
kommune ved plan- og utviklings-
sjef John Peter Garnes har felles
målsetting om en avklaring innen
1. mai. 

Mosjøen
Fra bilbasert til boligbasert sentrumsutvikling
Offentlige møteplasser
Moderne trearkitektur som identitetsskaper





Norddal
Verdsarvbustaden
Åpne opp for nye klimasmarte løsninger
Utfordre skillet mellom helårsbolig og fritidsbolig





Granvin
Det offentlige som boligutvikler og boligbygger
Kortreiste byggematerialer
Kortreist energi
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I går gjekk det offisielle startsko-
tet for «Framtidens bygder» der 
dei sju pilotprosjekta presenterte 
seg. I Flakstad kommune i Nord-
land skal dei fortette sentrum, og 
kombinere fiskerihamn og busta-
der. I Vefsn i Nordland skal dei 
fortette sentrum og betre infra-
strukturen. 

I Norddal kommune i Møre og 
Romsdal har dei med naturen og 
verdsarvstatusen som bakteppe 
planar om å byggje miljøvenleg 
bustader. I Granvin kommune i 
Hordaland skal dei fortette sen-
trum og betre infrastrukturen. 

I Lunner kommune i Oppland 
skal dei fortette busetnaden rundt 
kollektivknytepunkt og arbeide 
fram alternative energiløysingar. 
I Rakkestad i Østfold er prosjektet 
lokal energiproduksjon. 

Vil ha breidde
 – Vi har plukka ut prosjekt som 
viser breidda i problemstillinga-
ne som er aktuelle, seier Michael 
Lommertz som er leiar for avde-
linga Ecobox i Norske arkitekters 
landsforbund (NAL).

Eit av måla med prosjektet er å 
heve den lokale kompetansen, og 
å gjere kunnskapen tilgjengeleg 
for andre.

– Det høyres kanskje rart ut å 
snakke om fortetting når vi snak-
kar om småstader. Men for å få 
til klimanøytralitet er det viktig, 
og for fleire av desse prosjekta er 
også fortetting naudsynt, det er 
rett og slett ikkje meir plass å ta 
av når bygda skal utviklast, seier 
Lommertz.

Det finst ingen ferdiglaga mal 
for utsjånad.

– NAL ønskjer god arkitektur, 
men overlet dei estetiske løysin-
gane for kvart prosjekt til arkitek-
tane. Vi oppmodar kommunane 
om å lyse ut arkitektkonkurransar 
for prosjekta, for å finne det rette 
byggverket på dei rette stadane.

Åkle i Iveland
I Iveland kommune i Aust-Agder 

var det Ola Roald arkitekter sitt 
bidrag Åkle som vann arkitekt-
konkurransen om utvikling av 
kommunesenteret Birketveit.

Det var i 2006 at kommunesty-
ret vedtok å utvikle Birketveit, det 
eine av tre tettstader i kommu-
nen, til kommunesenter.

At senteret skulle ha ein sterk 
miljøprofil, kom opp seinare.

– Iveland vil også bidra til betre 
miljø og klima, seier ordførar Gro 
Anita Mykjåland (Sp).

Store planar
Dei kallar det ein landsby. Der 
skal vere 26 leilegheiter av ulik 
storleik, parkeringskjellar og 
næringsbygg. I prosjektet ligg 
det eit næringsbygg på 11000 
kvadrat og eit som er omtrent 
halvparten så stort. Ordføraren 
seier ho håpar på å få inn lokal-
butikken, og kanskje ein kafé, til 
å begynne med, og drøymer også 
om eit kontorlandskap der folk 
kan leige seg plass.

– I Iveland er dårleg mobildek-
ning eit problem, og tilgangen 
på breiband er også dårleg. Det 
å sitte heime og arbeide kan vere 
problematisk. Eit kontorfelles-
skap med dei fasilitetane på plass 
kan vere løysinga.

No driv gravemaskinar og grev 
det som skal bli underjordisk ga-
rasje  på prosjektet, resten av ut-
bygginga vil kome gradvis.

I Iveland har dei bestemt at det 
ikkje er ei kommunal oppgåve å 
eige eller drive næringsbygg som 

dette. Men kommunen har sagt 
seg viljug til å leige litt av lokala, 
om det skulle bli aktuelt, og så 
forskotterer dei infrastrukturen 
representert med garasjen.

Meir tre
TreFokus er eit nasjonalt selskap 
som arbeider for marknadsføring 
og informasjon om bruk av tre i 
bygg, og by- og tettstadutvikling 
og var ein av initiativtakarane til 
prosjektet Framtidens bygder.

– Tre er eit mykje brukt mate-
riale i småhus i Noreg. Det vis-
nakkar om i framtidas bygder er 

større bygg og konstruksjonar, 
og der har tre framleis ein beskje-
den marknadsdel, seier Aasmund 
Bunkholt i TreFokus.

– Også i Bygde-Noreg er det 
mange som ønskjer å ta klimas-
marte val. Det er viktig at lokalpo-
litikarar gjer det mogleg for inn-
byggjarane å ta desse vala, og vi 
vil hjelpe til  med å leggje til rette 
for at det skal vere mogleg, seier 
Ingvild Kilen Rørholt, rådgjevar i 
miljøstiftinga Zero.

Janne Grete aspen

janne.aspen@nationen.no

Nyheter · DIStrIKt
Fakta
Framtidens 
bygder

 ✱ eit utviklings-
prosjekt for å 
få fram klima-
nøytrale tett- 
stader i distrikta. 

 ✱ Initiativtaka-
rar er naL (Nor-
ske aktitekters 
landforbund) 
avdeling Ecobox, 
miljøstiftinga 
Zero og TreFokus.

 ✱ Har eit bud-
sjett på litt 
under 4 millionar 
kroner.

 ✱ Kommunal- og 
regionaldepar-
tementet har 
bidrege med  
nesten 2 millionar 
gjennom bulyst-
ordninga.

Kilde: NAL

 ✱ HUs Og HEIm

Bygg bygd for framtida

BY OG LAND
«Det høyres kanskje 
rart ut å snakke om for-
tetting når vi snakkar 
om småstader. Men for 
å få til klimanøytralitet 
er det viktig» 
mIcHAEL LOmmErTZ

LEIAr FOr NAL EcObOx 

Arkitektar og andre fagfolk har leita 
blant distriktskommunar som planlegg 

tettstadutvikling. Dei har funne sju  
pilotprosjekt dei vil hjelpe fram.

Klimanøytralt: I Iveland i aust-agder har tankane om klimanøytral tettstadutvikling konkretisert seg i prosjektet Åkle i Birketveit. I august vil første byggetrinnet vere 

ferdig, det er den underjordiske garasjen som skal liggje under senteret.  
ILLUsTrAsjON: IVELANd KOmmUNE/OLA rOALd ArKITEKTEr

Godt i gang: Iveland-ordførar Gro anita Mykjåland presenterte prosjek-

tet som skal ha 26 leilegheiter av ulik storleik, parkeringskjellar og  

næringsbygg.  FOTO: LONE KjErsHEIm, EcObOx
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Åkle i Iveland
I Iveland kommune i Aust-Agder 

var det Ola Roald arkitekter sitt 
bidrag Åkle som vann arkitekt-
konkurransen om utvikling av 
kommunesenteret Birketveit.

Det var i 2006 at kommunesty-
ret vedtok å utvikle Birketveit, det 
eine av tre tettstader i kommu-
nen, til kommunesenter.

At senteret skulle ha ein sterk 
miljøprofil, kom opp seinare.

– Iveland vil også bidra til betre 
miljø og klima, seier ordførar Gro 
Anita Mykjåland (Sp).

Store planar
Dei kallar det ein landsby. Der 
skal vere 26 leilegheiter av ulik 
storleik, parkeringskjellar og 
næringsbygg. I prosjektet ligg 
det eit næringsbygg på 11000 
kvadrat og eit som er omtrent 
halvparten så stort. Ordføraren 
seier ho håpar på å få inn lokal-
butikken, og kanskje ein kafé, til 
å begynne med, og drøymer også 
om eit kontorlandskap der folk 
kan leige seg plass.

– I Iveland er dårleg mobildek-
ning eit problem, og tilgangen 
på breiband er også dårleg. Det 
å sitte heime og arbeide kan vere 
problematisk. Eit kontorfelles-
skap med dei fasilitetane på plass 
kan vere løysinga.

No driv gravemaskinar og grev 
det som skal bli underjordisk ga-
rasje  på prosjektet, resten av ut-
bygginga vil kome gradvis.

I Iveland har dei bestemt at det 
ikkje er ei kommunal oppgåve å 
eige eller drive næringsbygg som 

dette. Men kommunen har sagt 
seg viljug til å leige litt av lokala, 
om det skulle bli aktuelt, og så 
forskotterer dei infrastrukturen 
representert med garasjen.

Meir tre
TreFokus er eit nasjonalt selskap 
som arbeider for marknadsføring 
og informasjon om bruk av tre i 
bygg, og by- og tettstadutvikling 
og var ein av initiativtakarane til 
prosjektet Framtidens bygder.

– Tre er eit mykje brukt mate-
riale i småhus i Noreg. Det vis-
nakkar om i framtidas bygder er 

større bygg og konstruksjonar, 
og der har tre framleis ein beskje-
den marknadsdel, seier Aasmund 
Bunkholt i TreFokus.

– Også i Bygde-Noreg er det 
mange som ønskjer å ta klimas-
marte val. Det er viktig at lokalpo-
litikarar gjer det mogleg for inn-
byggjarane å ta desse vala, og vi 
vil hjelpe til  med å leggje til rette 
for at det skal vere mogleg, seier 
Ingvild Kilen Rørholt, rådgjevar i 
miljøstiftinga Zero.

Janne Grete aspen

janne.aspen@nationen.no

Nyheter · DIStrIKt
Fakta
Framtidens 
bygder

 ✱ eit utviklings-
prosjekt for å 
få fram klima-
nøytrale tett- 
stader i distrikta. 

 ✱ Initiativtaka-
rar er naL (Nor-
ske aktitekters 
landforbund) 
avdeling Ecobox, 
miljøstiftinga 
Zero og TreFokus.

 ✱ Har eit bud-
sjett på litt 
under 4 millionar 
kroner.

 ✱ Kommunal- og 
regionaldepar-
tementet har 
bidrege med  
nesten 2 millionar 
gjennom bulyst-
ordninga.

Kilde: NAL

 ✱ HUs Og HEIm

Bygg bygd for framtida

BY OG LAND
«Det høyres kanskje 
rart ut å snakke om for-
tetting når vi snakkar 
om småstader. Men for 
å få til klimanøytralitet 
er det viktig» 
mIcHAEL LOmmErTZ

LEIAr FOr NAL EcObOx 

Arkitektar og andre fagfolk har leita 
blant distriktskommunar som planlegg 

tettstadutvikling. Dei har funne sju  
pilotprosjekt dei vil hjelpe fram.

Klimanøytralt: I Iveland i aust-agder har tankane om klimanøytral tettstadutvikling konkretisert seg i prosjektet Åkle i Birketveit. I august vil første byggetrinnet vere 

ferdig, det er den underjordiske garasjen som skal liggje under senteret.  
ILLUsTrAsjON: IVELANd KOmmUNE/OLA rOALd ArKITEKTEr

Godt i gang: Iveland-ordførar Gro anita Mykjåland presenterte prosjek-

tet som skal ha 26 leilegheiter av ulik storleik, parkeringskjellar og  

næringsbygg.  FOTO: LONE KjErsHEIm, EcObOx

Iveland
Landsbyen Iveland
Hvordan ser egentlig boliger på bygda ut?
Miljøkrav er både premissleverandør og motivator



HARESTUA FORARBEID OG SKISSER TIL PILOTVEILEDER 
31.08.12





HARESTUA FORARBEID OG SKISSER TIL PILOTVEILEDER 
31.08.12

Harestua
En hverdag (nesten) uten bil
Dyrke bygda sine (opprinnelige) kvaliteter
Løse storbyenes voksesmerter





Rakkestad
Nullenergibygda
Landbruket som framtidas energileverandør
Smartgrid gjør at alle kan levere strøm



Framtidens bygder
Skal vi løse framtidens klimautfordringer må det bli lett 
å leve klimasmart også på bygda. Hvor man bygger, 
hvordan man bygger og ikke minst hva man bygger er 
sentrale spørsmål. 



www.framtidensbygder.no
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