
Eksperimentboligene
Bærekraftige 

selvbyggerhus



Svartlamon 
En økologisk bydel



Solidaritet, kreativitet og et ønske om 
å få lov til å leve annerledes



Strandveien 25a 2001, området 
hadde forfalt i 50 år



Strandveien 25a 2014



Jane Jacobs «The Death and Life of Great 
American Cities»

«Dersom en lar andre enn de som kjenner området godt få 
utvikle det, så vil det bli tatt mange dårlige avgjørelser 
vedrørende utvikling av området. Når folk som bor i ett område 
forsøker å påvirke utviklingen av det, så bruker de mye av tiden 
sin, ofte forgjeves, på å forsøke å få avgjørelser endret av de 
som er deres hovedfiende: altså planutviklere, politikere og 
byråkrater»



Beboerforeningen som aktiv makt på 
Svartlamon. 

• Holder allmøter en gang i 
måneden

• Alle avgjørelser vedrørende 
Svartlamons utvikling må gjennom 
allmøte

• Tidvis lange prosesser, men som 
fører til gode resultater







Skånsom rehabilitering

•Gjenbruk av materialer

•Beholder det vi kan, skifter det vi 
må

•Vanskelig å få etablert stabile 
avtaler om henting av brukbare 
materialer



Selvbyggerhusene

•Arkitekttegnede selvbyggerhus

•Nøysom ressursbruk

•Kreativt gjenbruk

•Samarbeid i byggeprosessen





Tak av europaller og baderomsinteriør fra 
Finn.no







• Bordkledning fra Trøndelag 
teater

• Sponfasade

• Brent kledning, teknikk fra 
Japan



•Tanken på boligen som investeringsobjekt som du må eie, 
gjennomsyrer alt. Du kjøper for å selge. Sertifisering og 
klassifisering, inkludert den som har til hensikt å skape en 
bærekraftig arkitektur, bygger under dette. Men reell 
bærekraft er etter vårt syn et system som er tilpasningsdyktig 
ovenfor forandring. For oss var selvbyggere, med direkte 
innflytelse, et svar på utfordringen om å finne alternatie og 
mer bærekraftige måter å skaffe flere boliger.» Trygve Ohren





Jane Jacobs: 

«Det er mote i bygging. Bak denne moten ligger økonomiske og 
teknologiske grunner, og disse motene ekskluderer alle utenom 
noen få muligheter i bygging til enhver tid.»





Nyhuset og Brioblokka



«Selbukassa»

•Flytte gammel tømmerkasse

•Ny førsteetasje bygget av 
massivtre, gitt bort av 
Trondheim kommune

•Gjenbruk, både av hus, 
interiør og bygningsdeler fra 
andre hus



Svartlamon – til inspirasjon og for 
bevaring av alternativer i bybildet


