
Markagrensa: 74 000 m

Dersom prosjektets typologi med en dobbel rad hadde blitt bygget rundt hele markagrensa hadde man fått plass til 11 
384 boliger. Dette inkluderer en perforering som tar bort 1/10 av bygningsmassen. Disse boligene kunne rommet opp til 
45 536 mennesker.

Dobbel Rad: Byen - Grensa - Marka

Den doble raden skiller byen fra marka. På strategiske punkter er bygningsmassen perforert. Mellom de to radene er 
grunnen bearbeidet. På utsiden av radene er naturen bevart. Dette skaper en buffersone mellom byen og marka samtidig 
som man får tilpassede uterom.

Følelsen av å finne et sted som er litt bortgjemt, 
men som likevel gir full oversikt spesiell. 

Et sted som man må jobbe litt for å komme til.
Et sted som ikke er planlagt, men som bare har blitt slik.

Det gir rom for egen interpretasjon.
En fjellhylle, et tre eller gamle ruiner.

Ruiner er ofte mye mer interessante enn bygningen var før den forfalt.
Man får eierskap til slike steder.

Dette er mitt sted.
Jeg fant det.

Boliger i treD / Linderberg / Enok Gåsland

2D vs. 3D
I dag er boligarkitektur i stor grad offer for spekulasjon og  streng regulering. Resultatet blir ofte en øvelse i å få inn flest 
mulig rom, maksimere antall kvadratmeter, imøtekomme krav for universell utforming og øvrige tekniske krav. Dersom 
de foregående aspektene blir for dominerende, vil det gå ut over den arkitektoniske kvaliteten. Å jobbe med snittet blir 
for eksempel vanskelig. Nivåforskjeller og doble takhøyder eksisterer så og si ikke i moderne boligbyggeri. Det eneste 

unntaket er eneboliger, men også her ser man at begrensningene blir større. I min oppgave ønsker jeg å snu fokuset bort 
fra den todimensjonale tilnærmingen til boligarkitektur. Trianguleringen åpner for å tenke rom i tre dimensjoner.

Tilpassing til terreng
Konseptuelt har prosjektet tre hovedkomponenter. Det ene er prefabrikkerte bokser som inneholder våtrom, soverom, 

og entré. Disse blir plassert ut i det kuperte landskapet. Mellomrommene som oppstår vil bli dekket av den triangulerte 
strukturen. Den siste komponenten er landskapet som aktiverer mellomrommet. Ønsket er at de enkle og de komplekse 
volumene skal utfylle hverandre. Boksene tar den tekniske infrastrukturen og lager konvensjonelle rom. Den triangulerte 
strukturen evner å tilpasse seg topografi, samtidig som den skaper rom som har helt andre kvaliteter enn de man tradis-

jonelt finner i boligbygg.

Mass customisation
Dagens teknologi åpner opp for tilpasset masseproduksjon. Kravet om et stort antall identiske komponenter er ikke 
lengre en forutsetting for masseproduksjon. CNC styrte maskiner og robotarmer med opp til seks akser kan frese ut 

komplekse former raskt og effektivt. Denne teknologien er ikke ny, men man har likevel innenfor arkitektur, få gode ek-
sempler på hva man kan bruke den til. I min oppgave ønsker jeg å utforske  noen av de muligheten denne typen teknologi 

kan tilby.

Prefabrikasjon
Stagene i den triangulerte konstruksjonen 
består av to deler. Utgangspunktet er et 
rektangulært tverrsnitt. Dette blir kuttet i to 
deler i riktig vinkel. Til slutt blir den ene delen 
snudd og de to bitene gir et vinklet tverrsnitt.

Endene på stagene blir frest ut ved hjelp av en 
CNC-styrt robotarm. Alle flatene i stagene ender 
er plane.

Diagrammet som viser prinsippet 
for konstruksjonen. Først støpes 
en betongskive. Deretter blir den 
prefabrikkerte modulen heist på 

plass i to deler.

Det innvendige landskapet blir reist i 
prefabrikkerte elementer.

Trianguleringen kan så bygge 
inn mellomrommet som oppstår.

Bygningen blir kledd i ubehandlet 
tre og aluminium.

Fotoene viser prosessen fra en 
todimensjonal geometri til 3D.

Diagrammer som viser de seks typene som tillater 
tilpasning til terreng både i plan og snitt.
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B

C

D

E

A vertikale skiller / glass

1   massiv tre, krysslagt element 120 mm  
2   dampsperre
3   trykkfast isolasjon, 160 mm, 50 mm
4   trykkfast isolasjon, vindbestandig, 200 mm
5   krysslagte lekter, 2 x 30 mm
6   luftet kledning, ubehandlet, 20 mm
7   innlimt trelags glass, 50 mm, U-verdi 0,7
8   beslag, aluminium, 3 mm
9   membran
10 heltre, 150 mm

U-verdi yttervegg: 0, 19 W/m²K

B / alternativ løsning

1   kryssfinér, 12 mm
2   trykkfast isolasjon, 88 mm
3   kanalplast
4   tett fuge
5   innlimt trelags glass
6   heltre, 150 mm

B / triangulering

1   kryssfinér, 12 mm  
2   fuge (eliminerer dampsperre)
3   trykkfast isolasjon, 138 mm, 50 mm
4   membran
5   utlekting, 30 mm
6   luftet kledning, ubehandlet, 20 mm
7   innlimt trelags glass, 50 mm, U-verdi 0,7
8   beslag, aluminium, 3 mm
9   heltre, 150 mm

U-verdi yttervegg: 0, 29 
U-verdi konstruksjon: 0, 33

C / vindu

1   massiv tre, krysslagt element 120 mm  
2   dampsperre
3   trykkfast isolasjon, vindbestandig, 200 mm
4   krysslagte lekter, 2 x 30 mm
5   luftet kledning, ubehandlet, 20 mm
6   trelags glass, 50 mm, U-verdi 0,7

U-verdi yttervegg: 0, 19 W/m²K

D / tak

1   aluminium, 3 mm 
2   membran
3   trykkfast isolasjon, 300 mm
4   dampsperre
5   massivtre, kantstilt element, 200 mm
6   massivtre, krysslagt element 120 mm

U-verdi tak: 0, 10 W/m²K

E

1   slipt betong   
2   betong
3   trykkfast isolasjon, 250 mm, 50 mm
4   beslag, aluminium, 3 mm
5   innlimt trelags glass, 50 mm, U-verdi 0,7
6   beslag, aluminium, 3 mm
7   heltre, 150 mm
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