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Europan10: Mange vil fornye Svartlamoen

Ønsker økoboliger

– Svartlamoen har behov for flere leiligheter. Flere av forslagene i Europan10 er interessante og kan bli aktuelt å oppføre, sier Leif Kristian Solberg fra Svartlamoen boligstiftelse.

I

Elgeseter gate 49 er det straks
klart for første spadetak for
studentbolighuset Studentsamskipnaden i Trondheim får
oppført. Huset som skal bygges
er et resultat av arkitektkonkurransen Europan 9 hvor unge, spanske
arkitekter vant fram med sine innovative løsninger for Trondheim.
I årets konkurranse, Europan 10,
har det billedlig talt rydd inn forslag i
forbindelse med området rundt Dora
og tomten på Svartlamoen. Det er på
tomten i Strandveien 27, der Gratisbutikken i dag holder hus, hvor det er
mest realistisk at et av forslagene blir
oppført.

Ønsker utvikling
– Det er et ønske blant beboere i området at Svartlamoen skal utvikle seg
videre. Det er en rekke familier som
vokser. Behovet for større leiligheter
er absolutt til stedet. Økologi, økonomi og hvordan løsningene mot
bakgården, med eksisterende bebyggelse vil bli, er de viktigste faktorene for oss, sier Leif Kristian Solberg fra Svartlamoen boligstiftelse.
Vi befinner oss i Torpedohallen på
Dora. Her henger de innkomne konkurranseforslagene til Svartlamon/
Nyhavna på rekke og rad. Hele 70
forslag er kommet inn. Fra arkitekter
fra hele verden. Sammen med Solberg
og Hilde Bøkestad, styremedlem i
Europan Norge og Per Arne Tefre fra
Trondheim kommune, Byplankontoret, vandrer vi gjennom utstillingen. Vi ser spesielt på forslagene som
fokuserer på Strandveien 27.
Rasjonelt
Kommunen eier grunnen på Svartlamon og har to av de fem plassene i
styret til boligstiftelsen. De vil også se
på muligheten for å bidra økonomisk
til et forprosjekt.
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– Bredden i forslagene er stor. Fra
de enkle til de vanvittige. Det vi ser
mest på er strukturen og funksjonene
som er puttet inn, både inne i husene
og i bakgårdsrommene. Vårt fokus er
at det må være et rasjonelt bygg som
både kan gi nye billige leiligheter,
tilpasse seg Svartlamoens bygningsstruktur og samtidig tilføre nye miljømessige og romlige løsninger, sier
Per Arne Tefre.
Likevel fascineres de tre også av
forslag til uortodokse bygg. Som det
originale og fargerike forslaget
OD980. Her er bokser med boliger, i
ulik størrelse satt sammen. Arkitektene har latt seg inspirere både av
fargebruk i området og av bryggerekkene langs Nidelva.
– Dette er et av de mest radikale
forslagene. Hvis løsningene viser seg
å være innovative kunne det vært
artig og gått videre på dette. Men jeg
stiller meg tvilende til om takstrukturen ville fungert og om miljøvennligheten i bygget er tilstrekkelig ivaretatt, sier Tefre.

Signalbygg kan bli aktuelt
– Å få enda et signalbygg i området, i
tillegg til massivtrehuset, har vi ikke
noe i mot. Dette er et artig hus, men
jeg tipper kostnadsrammen vil bli for
omfattende. Boligstiftelsen har ingen
stor økonomisk motor, så vi ønsker et
nøkternt prosjekt, sier Leif Kristian
Solberg.

Han har mer tro på prosjektet som
har fått navnet EU031. Vi stanser opp
foran plansjene.
– Her har 19 leiligheter fått plass og
det er bra. I tillegg virker lokalet for
kulturaktivitetene interessant. Bakgårdsløsningene er også spennende,
synes Solberg.
– Dette er et fint prosjekt, istemmer
Tefre og Bøkestad.
Arkitektkonkurransen er anonym,
men Europan regner med at omlag 90
prosent av forslagene kommer fra
utenlandske arkitektkontorer.

Januarkåring
Det kåres en vinner for hver av de 60
konkurransetomtene som er med i
konkurransen. I Norge er Oslo og
Vardø med i tillegg til Trondheim.
Prisutdelingen for de norske byene vil
skje 18. januar på Norsk Form i Oslo.
– Juryen ser oftest etter prosjekter
som ikke er formalistiske, men robuste og fleksible for endringer. Når
vinneren er kåret vil vi i Europan
Norge bidra til å sette i gang et forprosjekt. Der vil vinnerne og relevante
lokale aktører sette seg ned sammen å
diskutere hvordan prosjektet kan
videreutvikles. En realisering av prosjektet er målet, sier Hilde Bøkestad.
Til syvende og sist er det beboerdemokratiet på Svartlamoen som bestemmer om boligstiftelsen skal jobbe
for å få oppført vinnerforslaget eller
ikke.
– Stemningen på Svartlamoen er
positiv, men diskusjonene kommer
nok uansett til å gå friskt. Nå avventer
vi til vi ser hvilket forslag som vinner
og så vurderer vi det, sier Leif Kristian
Solberg fra Svartlamoen boligstiftelse.
UNNI SKOGLUND 07200

Unni.skoglund@adresseavisen.no

Internasjonalt: Per Arne Tefre

fra Byplankontoret, Leif Kristian Solberg fra Svartlamoen boligstiftelse og
Hilde Bøkestad fra Europan Norge er
fornøyd med at arkitektkonkurransen
brakte inn 70 forslag. Foto: UNNI SKOGLUND

Trenger plass til familier

– Et nytt bygg med leiligheter
med rom for familier vil kunne
være med på å sikre kontinuiteten
i området, sier Gaute Busch og
Sylvia Helle.

Positive: Gaute Busch og Sylvia

Helle driver til daglig designbyrået
Uredd. De har siden 2005 bodd på
Svartlamoen og vil gjerne fortsette
å bo i strøket. Foto: UNNI SKOGLUND

Vi besøker paret hjemme hos dem på
Svartlamoen. En lys og trivelig leilighet i et av de gamle trehusene i området. De to barna deres er i barnehagen. Fram til for ett år siden bodde
familien i en to-roms leilighet, men de
har nå fått en større bolig i samme
hus. Det bor i dag mellom 40 og 50
barn i bydelen. Bare i 2008 kom 8 nye
barn til.

– Vi kjenner mange resursspersoner som har flyttet fra området fordi
det ikke har vært mulig å oppdrive
passende bolig. Bydelen har godt av å
huse folk i ulike livsfaser. Vi er håper
Europanvinneren vil være et prosjekt
som lar seg bygge til en overkommelig pris og som rommer boliger hvor
familier kan bo lenge og vokse, sier
Sylvia.
Gaute har allerede sett seg ut sin
favoritt blant de innkomne forslagene.
– Blåprosjektet EU031 er min klare
favoritt. Det er ingenting overdrevent
med forslaget. Det har en høy grad av

funksjonalitet og står godt til de omkringliggende husene, påpeker han.
– Før vi fikk flytte inn i denne leiligheten vurderte vi å kjøpe hus på Ranheim, men både vi og ungene våre stortrives her. i.
Men i likhet med de fleste som bor på
Svartlamoen har de ikke eget bad. I dag
er litt av kjennetegnet på Svartlamoen
at det er rimelig å bo. – I et nybygg er
det naturlig å legge husleia litt høyere
enn ellers. Vi vil også se på ulike modeller. Et bygg i Strandveien 27 trenger
ikke nødvendigvis ha utleieenheter.
Innskudd kan være en aktuell modell,
sier Leif Kristian Solberg.
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velkommen

Fakta

Europan:
■ Europan er verdens største
plan- og arkitektkonkurranse for
yngre arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Konkurransen arrangeres annethvert år. Mer enn 60 europeiske
byer deltar. I år fikk Trondheim
femte flest innkomne forslag i
hele Europan-konkurransen.
Dette i konkurranse med byer
som Munchen, Madrid og
København.
■ Stiftelsen Europan Norge
organiserer Europan-konkurransen her til lands. Representanter
fra Arkitekthøyskolen i Oslo,
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Bergen
Arkitektskole, Norske Arkitekters
Landsforbund, Norsk Form og
Husbanken sitter i det norske
europanstyret. 0047 er sekretariat for Europan Norge.
For mer informasjon se:
www.europan.no
eller www.europan-europe.com

Fakta

Svartlamoen

Originalt: OD980 er et modulbasert forslag der leiligheter i ulik størrelser kan settes sammen

på forskjellig vis etter behov. Komplekset har takoverbygg som skal holde vinteren og regnet ute.

NY-aktig: Arkitektene som har tegnet dette forslaget
har ikke latt virkeligheten komme i veien for visjonene
sine. Kunstgalleriet deres boltrer seg langt utenfor den
aktuelle tomten og de har også forhøyet det eksisterende
huset på nabotomten med en etasje.

Maling
Tapetsering
Designvinyl
Gulvlegging
Stue
Kjøkken
Bad
Soverom
Entré

■ Området Svartlamoen i
Trondheim er Norges første
byøkologiske forsøksområde.
Området er organisert og drives
etter prinsipper om bærekraftige
miljøløsninger, flat struktur,
gjennomsiktig økonomi, lav
standard, rimelig utleie m.m.
■ Svartlamoen boligstiftelse
har det formelle ansvaret for å
forvalte og vedlikeholde utleieboliger på Svartlamon. Boligstiftelsen ble opprettet av Trondheim bystyre i 2001.
■ Svartlamoen boligstiftelse
forvalter både bofellesskap,
leiligheter og noen eneboliger på
området. Til sammen dreier det
seg om rundt 130 boenheter.
Trondheim kommune eier de
fleste byggningene.

Aktuelt: Svartlamoen Kulturator er et av forslagene som
nok vil hevde seg i teten. Det kombinerer kultur og boliger og
har benyttet tre som hovedmateriale. I likhet ved flere av
forslagene rommer bygget backstage-området for Verkstedhallen som i dag mangler dette.

Kontakt oss for gratis befaring og tilbud på oppussing
A/S Malerkompaniet
AMG Malermester as
B. Bersvendsen as
Bergsmyrs Malerservice as
Blakstad as
Brøttemsmo & Lervik as
Bråten og Berge as
Sør-Trøndelag Malerservice da
Frode Røstum as
Jakob Opdal as
Jan Arvid Kvam as
Kjell Arne Kjeldsberg

Byggmester Frank Føll as
Kjell Leraand as
Kurt I. Hermstad as
Malerﬁrma Jomar Utnes as
Malerﬁrma M. Hoøy as
Malermester Roald Hepsø as
Malermester Talseth & Husby as
Maling og Gulv as
Mesterteam as
MTG as
Myklebust & Hvidsten as
Nidaros malerservice as

Osvald Gjetø as
Pallins Malerﬁrma as
Utgaard as
Rolf Havdal
Rosenborg Malerteam as
Schankes håndverkservice as
Sture Brækstad as
Malermestrene Koen & Lund as
Sverresborg Malerservice as
Malermester Ole Sneeggen as
Tor Egil Hernes as
Sandvold`s Malerservice da
Malermester Widerøe as

Vi skaper noe nytt – hver dag
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