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2. Referanseprosjekter
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Forslagsstiller og plankonsulent har høye 
ambisjoner rundt bokvalitet og miljø på Lund 
Vestre. Målet er å skape et forbilde for nye 
boligområder i urbane randsoner. Bokvalitet 
og miljø skal være førende for planlegging, 
prosjektering og gjennomføring.
 
En detaljregulering er første steg på veien 
mot målet. Detaljreguleringen er altså ikke 
et mål i seg selv, men snarere et verktøy 
som skal skape muligheter for at det bygde 
resultatet oppfyller ambisjonene. Med dette 
overordnede målet for øye, er det naturlig å 
se nærmere på vellykkede boligområder som 
er særlig relevante for Lund Vestre.
 
Felles for de aller beste prosjektene er en 
spesielt stor vekt på utendørs fellesarealer og 
mindre vekt på private arealer. Bebyggelse 
og veianlegg er dessuten planlagt slik at de 
spiller sammen med stedlige naturkvaliteter.
 
I mange nyere boligområder er det ofte 
mindre vekt på fellesarealer, det anlegges 
gjerne omfattende veianlegg, og sprengning 
og planering fjerner eller forringer 
viktige stedlige kvaliteter. Resultatet er 
ofte nedslående og skyldes manglende 
helhetstenkning, lavt ambisjonsnivå, 
mangelfull kompetanse hos forslagsstiller/
plankonsulent i kombinasjon med 
sektortenkning i kommunene.
 
Det finnes dessverre svært få nyere 
boligområder av særskilt høy kvalitet i Norge. 
Dette bekreftes gjennom plankonsulentens 
arbeid i juryen for Statens byggeskikkpris 
i perioden 2013-2016 og boligforskning 
ved NTNU. Over en fireårsperiode, fant 
vi svært få boligprosjekter med kvaliteter 
ut over faglig minstemål, og de eneste 
virkelig gode boligprosjektene var faktisk 
blokkbebyggelse i bymessige situasjoner. For 
å finne gode eksempler, som dessuten har 
stått seg over tid, må en derfor se litt tilbake i 
arkitekturhistorien.
 
 

 Et av de aller mest relevante forbildene for 
Lund Vestre, er Tveteråsen/Ulsrud i Oslo fra 
1968 tegnet av Bengt Espen Knutsen. Dette 
er et rekkehusområde som ligger i grensen 
mot Østmarka i et småkupert terreng. 
Trafikk ledes direkte inn til et sentralt 
parkeringsanlegg og øvrige veier er bilfrie. 
Det er høyere utnyttelse med leilighetsbygg 
nær parkeringen. Resten av området består 
av rekkehus som er nennsomt tilpasset 
terrenget med minimale grunnarbeider eller 
sprengning. Veiene i området har ca 3 meter 
bredde og er primært for gående og syklende, 
men fullt mulig å kjøre på ved behov. Det 
er ca 15 minutters gange til T-banestasjon. 
Bokvalitetene er svært høye, noe som 
avspeiles i områdets popularitet på tross av 
en beliggenhet langt øst i byen med tvilsom 
skolekvalitet. Dette er et av Norges aller beste 
moderne rekkehusområder og er høyrelevant 
som forbilde på Lund Vestre.
 
Frydenbergvegen og Dalen hageby, begge 
fra 1962 og tegnet av Jarle Øyasæter, samt 
Øvre Rosenborg av Trygve Klingenberg, 
er tre av de beste rekkehusområdene i 
Trondheim. Disse benyttes dessuten i 
boligundervisningen ved NTNU. I disse tre 
prosjektene er det stor vekt på fellesarealer, 
bilkjøring og parkering er under kontroll, 
og det er stor vekt på hvordan god arkitektur 
skaper et godt nabolag for voksne og barn. 
Samtidig er boligene i seg selv nøkterne, 
men nøye utformet. Det er nesten ingen som 
flytter fra Frydenbergvegen og Dalen hageby. 
Folk bor der hele livet, fra småbarnsperiode 
til fremskreden alderdom.
 
Det siste prosjektet vi vil vise til, er 
Sønderhagen av Lie Øyen arkitekter fra 2013. 
Området har svært høy kvalitet på tross av de 
ekstremt lave byggekostnadene. Dermed kan 
«en enslig sykepleier ha råd til et rekkehus». 
Flere av rekkehusene er små, bare 60-100 m2, 
men svært populære og rimelige. 
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Tveteråsen

1966

Bengt Espen Knutsen

Olav Nygards veg
0688 Oslo
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Situation Plan
1:2500?
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Neste side: 
Skråfoto Tveteråsen
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Bilde:
Rekkehusmoduler og bilfri gate
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Bilde:
Rekkehusmoduler plassert i landskapet
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Øvre Rosenborg

1922

Trygve O. Klingenberg

Henrik Mathisens vei, Sivertsons gate, 
Holbergs gate, Lindamanns gate

7015 Trondheim
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Situasjonsplan
Øvre R0senborg område 2

1:1000
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Situasjonsplan
Øvre R0senborg område 1

1:1000
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Bilde:
Skråfoto

Øvre Rosenborg område 2
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Bilde:
Skråfoto

Øvre Rosenborg område 1



52

Bilder:
Skråfoto

Øvre Rosenborg område 2
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Bilde:
Skråfoto

Øvre Rosenborg område 1
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Frydenberg vegen

1962

Jarle Øyasæter

Frydenberg vegen 12-22b
7050 Trondheim
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Situasjonsplan
1:1000
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Bilde under:
Plan 1. + 2. etg. 1:50
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Bider under:
Gatebilder fra Frydenberg vegen

Hentet fra google streetview
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Bider under:
Gatebilder fra Frydenberg vegen

Hentet fra google streetview
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Dalen hageby

1964

Jarle Øyasæter

Dalen hageby 1-68
7044 Trondheim
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Situasjonsplan
1:1000
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Dalen hageby
Skråfoto
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Bider under:
Gatebilder fra Dalen hageby
Hentet fra google streetview
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Bider under:
Gatebilder fra Dalen hageby 
Hentet fra google streetview



70



71

Sønderhagen

2013

Lie Øyen arkitekter

Sørjordet
2335 Stange
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Bilde under:
Illustrasjonsplan 

Byggetrinn 1



73

Situation Plan
1:2500

Boligfelt på Stange med rekkehus på 60-100m2.
Boligene er planlagt for førstegangsetablerende med begrenset egenkapital.
Disse boligene har effektive planløsninger, store glassfelt mot private uteplasser og er organisert 
omkring store felles hager. Omtrent 130 boliger er ferdigstilt, siste byggetrinn med ettplans 

leiligheter på 40-50m2.
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Under:
Søndrejordet i landskapet

Bilder fra arkitekten
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Under:
Rekkehusene sett fra fellesoområdet

Bilder fra arkitekten
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77

Schwarzpark

2004

Miller Maranta

Gellertstrasse 135
9500 Basel
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Situasjonsplan
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NORMALGESCHOSS

Generell etasjeplan
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Under:
Scharzpark i situasjonen

Bilder fra arkitekten
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Under:
Scharzpark i situasjonen

Bilder fra arkitekten
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The Sea Ranch Condominium 1

1965

Moore, Lyndon, Turnbull, Whitaker

60-82 Sea Walk Dr
Annapolis, California
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Situasjonsplan
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Plantegning 1.etg
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Under:
Scharzpark i situasjonen

Bilder fra arkitekten
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Under:
Scharzpark i situasjonen

Bilder fra arkitekten
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Siluettevirkning

1000-1300

San Gimignano og Lucca

Toscana
Italia
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Bilde:
Byen på høyden
San Gimignano
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Bilde:
Torre Guinigi

Lucca


