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Plassen miljøtun

Forord

Miljøtun-konseptet er ein draum som
no skal realiserast på Plassen, eller
Gåsneset som folk kallar eigedomen
til dagleg. Draumen har vore i prosess
i over 20 år – så no er det på tide!
Prosessen har vore inspirerande og har
dei siste åra omfatta fleire nye og gode
idear – kort sagt har draumen utvikla seg
frå å handle om eit varmare bofellesskap
med dyrking og smådyrhushald, til
no å etterstrebe tidsrette satsingar på
berekraft, miljø og lavt forbruk.
Eg har stor tru på at konseptet kan bli
ein viktig brikke i samfunnsutviklinga, og
at mange vil ha glede av å kunne ta del
i ein livsstil med auka fokus på miljø og
berekraft.
Perny Austnes
Grunnleggjar,
Miljøtun AS
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1 MILJØTUN-MODELLEN

Plassen i 1965 (Norge
i bilder, hentet
03.04.2020)

Miljøtun-modellen

Et miljøtun er et nytt bærekraftig
bokonsept som nå skal realiseres på den
nedlagte husmannsplassen “Plassen”
(Gåsneset på folkemunne) i Ulstein
kommune. Dersom pilotprosjektet er
vellykket, vil det kunne være det første
av flere miljøtun rundt omkring i landet.
Miljøtun-modellen skal bidra til å blåse liv
i forlatte småbruk og husmannsplasser,
og gi slike steder ny relevans som fyrtårn
for en mer bærekraftig livsstil. Modellen
vil også innebære en mer inkluderende
måte å utvikle et sted på, hvor prosessen
foregår i tett samarbeid med fremtidige
beboere.

som handler om mer enn å redusere vår
negative påvirkning på naturen gjennom
å spare energi og redusere utslipp.
Slik vi ser det, handler ikke bærekraft
om å bytte ut bensinbilen med en
Tesla, eller å innføre kjøttfrie dager. Å
redusere vår negative påvirkning på
naturen vil ikke føre til en reell endring
over tid, så lenge vi fortsetter å behandle
omgivelsene våre som en bankett hvor
vi ikke trenger å betale for oss.
Bærekraft handler om å skape og
opprettholde en positiv relasjon mellom
mennesket og naturen - og mellom
menneskene. Slik kan man kan bygge
opp om livets mangfold og rikdom,
heller enn å utarme den!

I dag er det mange som tenker at det
er vanskelig å leve miljøvennlig utenfor
de store byene. Bygder og småsteder
blir stadig oftere forbundet med
Dette er ikke noe nytt, det er faktisk
bilavhengighet, lange reiseavstander og
slik mennesker har levd i landet vårt i
stort areal- og ressursforbruk per person. årtusener, men vi trenger å gi denne
måten å leve på en ny relevans i vår tid!
Som et alternativ til denne stereotypen,
Det er dette som er intensjonen bak
vil vi vise at det er nettopp utenfor de
miljøtun-konseptet.
store byene man kan ha en livsstil som
kan kalles reelt bærekraftig – en livsstil
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Utsikt fra løa på Plassen
(Nøysom arkitekter, 2019)
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Miljøtun-modellen

For å kalles et miljøtun, må man
tilfredsstille følgende kriterier:
1. Bærekraftig arkitektur, materialbruk
og håndtverk:
•

•

•

•

•

Miljtun skal bidra til lavt forbruk
gjennom nøysom ressursbruk - hver
person har mindre plass til rådighet,
men har tilgang på gode og rike
fellesarealer og individuelle løsninger
skreddersydd og tilpasset den
enkeltes behov.
Valg av konstruksjonsmetode og
materialer i miljøtunet bygger på
en kvalitativ, økologisk forståelse
av material- og ressursbruk i hele
byggets levetid.
Miljøtun skal ha nøktern, men rik og
variert arkitektur, med gode romlige
kvaliteter.
Miljøtun skal ha stedstilpasset
arkitektur, som utnytter naturlig lys
og varme, skjermer mot vind, og gir
gode lokalklimatiske forhold.
Miljøtun skal etterstrebe bruk
av lokale håndtverkere og
produksjonslinjer for å støtte opp
om lokalsamfunnet og få mest mulig
stedstilpassede løsninger.

2. Et mangfoldig bofellesskap:
•

•

•

I miljøtunet skal ulike folk leve
sammen på en måte som
utnytter varmen og ressursene
i et mangfoldig fellesskap,
med utgangspunkt i en respekt
og forståelse for menneskets
individualitet.
Man skal etterstrebe en
beboersammensetning på tvers av
kjønn, alder og etnisitet
Miljøtunet skal skape gode
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•

møteplasser for de som ønsker å
leve i et tettere fellesskap med andre
mennesker.
Det skal etableres systemer for
deling og en utstrakt delekultur i
miljøtunet.

3. Bærekraftig forvaltning av natur og
kultur:
•

•

•

Miljøtun skal plasseres i naturlige
omgivelser, med mulighet til å leve
tett på naturens kretsløp og et liv på
naturens premisser, uten stress og
mas.
Miljøtun skal etableres i nærheten av
rike naturressurser, som gir mulighet
for dyrking og matauk i form av jakt,
fiske, sanking eller liknende.
Miljøtun skal bidra til å bevare og
nyfortolke lokale tradisjoner og
kulturliv ved å ta gamle steder i bruk
og gi dem ny relevans.

4. Åpenhet, medvirkning og læring:
•

•

•

•

Miljøtun skal utvikles gjennom
medvirkningsprosesser hvor
beboerne samarbeider om
utviklingen og etter hvert driften av
hvert tun.
Miljøtun skal være åpne for gode
initiativer og ideer fra beboerne som
kan bidra til å skape muligheter for
fellesskapet og den enkelte.
Miljøtun skal ha mulighet for
å ta imot besøk av folk som er
interesserte i å lære om livsstilen på
tunet.
Miljøtun bør ha plass til små
arrangementer og fellesaktiviteter.
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Konseptplan, Plassen miljøtun
(Nøysom arkitekter)
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2 PLASSEN MILJØTUN
Miljøtun AS har kjøpt den gamle
husmannsplassen “Plassen” i Ulsteinvik. Her
skal det første miljøtunet etableres.

for små eller store arrangementer og
begivenheter. Det vil også settes av plass til
en arbeidsstue.

Innledende samtaler med interesserte
beboere har ledet fram til et skissekonsept
bestående av ni små boliger plassert i nordog sørenden av tunet rundt fellesområdene.
Fem av boligene er beregnet på én eller
to beboere, to beregnet på familier og to
er ungdomsboliger. Samtlige boliger har
alle nødvendige funksjoner på ett plan,
og er plassert slik at naturlig lys og utsikt
blir fordelt på best mulig måte. Boligene
er lave og kompakte, og inneholder alle
nødvendige funksjoner, som oppholdsrom
og kjøkken, soverom, eget bad og
plassbygde og romslige lagringsmuligheter.
De fleste boligene vil enkelt kunne tilpasses
krav til universell tilgjengelighet.

Det er tenkt at det kan etableres tre
gjesterom på tunet, muligens i et eget
bygg med vaske- og tørkerom og boder.
Alternativt plasseres disse også i felleshuset.

I tillegg til sin private bolig har alle beboerne
tilgang på rause og gode fellesarealer,
ute og inne. Det skal etableres et nytt
felleshus der eksisterende våningshus står
i dag. Her kommer det et storkjøkken,
samt oppholdsarealer der man kan samles
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Løa skal settes i stand og brukes som fjøs,
verksted og lagring for tunets beboere. Et
lite veksthus vil kunne bygges inntil løas
fasade mot veien.
Det lille redskapsskjulet som står midt
på plassen i dag vil kunne brukes til
oppbevaring av ved og redskaper. Tilknyttet
dette vil man også kunne bygge hønsehus.
Tunet skal ha felles grønnsakshager, med
mulighet til å dyrke grønnsaker, poteter,
frukt og bær. Et naust kan bygges i fjæra.
Felles parkeringsplass for beboerne skal
etableres, med mulighet for lading av el-bil.
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Bygninger som skal istandsettes
og gis ny bruk (Nøysom arkitekter)
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Driftsbygninger

Den eksisterende løa skal istandsettes
og fungere som fjøs, verksted og
lagring for tunets beboere.

Plassen miljøtun
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Den eksisterende løa skal istandsettes og brukes som fjøs,
verksted, lagring av poteter og grønnsaker, verktøy og
maskiner som tilhører tunet. Det vil også være mulighet for
plass til noen husdyr. Det er planlagt et hønsehus i tilknytning
til løa eventuelt i det eksisterende skjulet ved siden av løa
med god plass til hønsegård utenfor. Et veksthus vil kunne
plasseres langs løas vestfasade for dyrking av planter og
grønnsaker.

Inspirasjonsbilde 1: Fredrica Millers kombinerte hønsehus og drivhus. Et kretsløpshus som holdes
varmt hele året ved hjelp av solenergi og leirevegger, slik at hønene også legger egg om vinteren.
Foto hentet fra NRK sine hjemmesider (https://www.nrk.no/kultur/slik-gjor-du-huset-dittmiljovennlig-1.14676385)

14

Plassen miljøtun

Driftsbygninger

Inspirasjonsbilde 2: Orangerie/veksthus. Foto
fra Swedish greenhouses sin hjemmeside:
(swedengreenhouse.se/arkitektritade-vaxthusorangerier)

Inspirasjonsbilde 3: Orangerie/veksthus. Foto
fra pinterest: (Hamptons garden landscaping,
(no.pinterest.com/pin/595390013225614493/)

Inspirasjonsbilde 4: Treverksted. Foto av Støa leketøysfabrikk på Lindesnes fra Visit Norways
hjemmeside: (visitnorway.no/reisemal/sorlandet/lindesnes/listings-lindesnes-region/st%C3%B8aleket%C3%B8yfabrikk/23491/)
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Nye fellesarealer på tunet
(Nøysom arkitekter)
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Fellesarealer

Eksisterende våningshus må mest sannsynlig
rives, men gode materialer skal gjenbrukes.
Nytt felleshus vil plasseres samme sted og gis
samme fotavtrykk som det eksisterende huset.

Plassen miljøtun
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Det nye felleshuset på tunet skal bli et sted som knytter
beboerne på tunet sammen. Her vil man ha lokaler for sosiale
arrangementer og fellesmiddager og et felles storkjøkken.
Det vil også være et åpent flerbruksrom som kan brukes til
beboernes fritidssysler, og legger opp til uformelle møter
og samvær mellom naboene på tunet. Det store åpne
rommet med god kontakt mellom inne og ute blir viktig.
Dette kan for eksempel være en moderne fortolkning av
grindverkskonstruksjonen, som er en tradisjonell byggeskikk
på Sunnmøre, med trepanel og store vindusåpninger
mot utsikten. Et grovkjøkken for sløying av fisk, vasking
og sortering av grønnsaker, bær og frukt er også ønkelig i
felleshuset i tilknytning til storkjøkkenet.
Det er også planlagt et eget bygg med felles vaskerom og
ekstra overnattingsplass på den østlige delen av tunet ved
siden av familieboligene.

Inspirasjonsbilde 1: Fellesmiddag i Lange Eng bofellesskap, tegnet av Dorte Mandrup (foto:
Stamers Kontor)
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Fellesarealer

Inspirasjonsbilde 2: Oppholdsrom i La Résidence des Stagiaires av Atelier Pierre Thibault (foto fra
arkitektens hjemmeside, leibal.com/architecture/la-residence-des-stagiaires/)

Inspirasjonsbilde 3: Fellesmiddag i Tinggården av Tegnestuen Vandkunsten (foto fra arkitektens
hjemmeside, vandkunsten.com/content//1978/03/Tinggaarden-1920X1080-fealleshus-650x365.
jpg)
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Dyrking og bruk av uteområdene
(eiendomsgrense i rødt) (Nøysom arkitekter)
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Uteområder

Eksisterende hage skal bevares og istandsettes,
og resten av uteområdene utnyttes til dyrking
og beitemark for dyr. Det delvis tørrmurte
steingjerdet beholdes og istandsettes ved behov.

Plassen miljøtun
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Inspirasjonsbilde 1: Kuslipp i Skarskälls ekoby (foto: skarskall.se)

Inspirasjonsbilde 2: Fargerik kålåker, Porsgrunn
andelsgård
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Inspirasjonsbilde 3: Innhøsting (foto: Hurdal
økolandsby andelslandbruk sin facebookgruppe)
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Uteområder

Inspirasjonsbilde 4: Birøkter på Svartlamon i
Trondheim

Inspirasjonsbilde 5: Gulrot-dugnad på
Camphill Vidaråsen (foto: biodynamisk.no)

Inspirasjonsbilde 6: Drivhus av
gjenbruksmaterialer på Svartlamon

Inspirasjonsbilde 6: Dyrking mellom husene på Camphill Vidaråsen (foto: vidarasen.camphill.no)

Plassen miljøtun
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De nye boligene (eiendomsgrense
i rødt) (Nøysom arkitekter)
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Boliger

De nye boligene skal plasseres rundt
fellesområdene på nord- og sørsida
av tomta, 4 meter fra nabogrense og
8 meter fra høyspentledning.

Plassen miljøtun
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Materialvalg, konstruksjon, form og skala på de nye boligene
er inspirert av naust, småhus og annen tradisjonell byggeskikk
i området. Fra gammelt av har det vært vanlig å utnytte
materialene man hadde tilgjengelig, ofte har for eksempel gamle
skrog fra trebåter vært benyttet som kledning på naust. I tillegg
har man gjerne variert kledning og materialer etter hvilke sider
av husene som ligger mest værhardt til. De nye boligene har
samme orientering som de eksisterende bygningene på tunet
med gavlveggene mot nord og sør. Fasadene som er mest
eksponert for vind og slagreng er kledd med kløyvd spon, enten
brent eller ubehandlet. Fasadene som ligger i le har liggende
vestlandspanel malt/beiset. Det foreslås en mørk farge, slik at
veggene varmes fort opp av sola når det er fint vær og skaper
gode lokalklimatiske forhold og lune uteplasser.
Boligene hviler på punktfundamenter for at fotavtrykket i
landskapet og betongbruken skal være minimal. Dette bidrar
til at bygningene kan følge terrenget og danne naturlige
høydeforskjeller mellom husene. Mellomrommet mellom
ytterkledning og bakken kan for eksempel fylles med tørrmurt
stein, inspirert av tradisjonell byggeskikk fra området og det
eksisterende steingjerdet rundt hagen på felleshuset.

Inspirasjonsbilde 1: Naust/ småhus i fjæra på Flø (foto: ukjent)
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Boliger

Inspirasjonsbilde 2: Hytte på Vega i Lofoten
av Kolman Boye arkitekter. Foto hentet fra
arkitektenes hjemmeside: (kolmanboye.com/
works/#vega-norway/3)

Inspirasjonsbilde 3: Viser materialitet, lys og luft.
Foto hentet fra pinterest: (no.pinterest.com/
pin/533324780855926009/)

Inspirasjonsbilde 4: Eksperimentboligene på Svartlamon av Nøysom arkitekter nyfortolker
tradisjonell småhusbebyggelse med et variert og særegent fasadeuttrykk (foto: Nøysom Arkitekter)
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A UNGDOMSBOLIGER
De to ungdomsboligene er plassert nærme en familiebolig
og fellesområdene, men samtidig litt tilbaketrukket for seg
selv. Boligene skal være tilpasset ungdommer som trenger
et sted å bo i en kortere eller lengre periode. I tillegg til å
disponere sin egne bolig med alt man trenger, vil man som
beboer i miljøtunet få mulighet til å være en del av et raust
fellesskap, med mange aktiviteter og arbeidsoppgaver.
Ved å bo på miljøtunet en periode vil man få mulighet
til å reflektere over hva slags liv man ønsker å leve og på
hvilken måte man kan bidra til et bedre samfunn, gjennom
samarbeid, egeninnsats og større nærhet til naturen og
ressursene vi lever av.

Ungdomsboligene
(Nøysom arkitekter)
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A. Ungdomsboliger
KOMPAKT VOLUM
40

Et kompakt volum på
én etasje med romslig
takhøyde.

m
²

OPPDELING

Ø

s

N

V

s

N

V

SMART
FORSKYVNING

Ø

Deles opp i to volumer,
som utgjør de to
ungdomsboligene

Forskyvningen gir mer
glassflate i hvert volum og
danner uteplasser på hver
side med le fra hver sin
dominerende vindretning.

Våtromskjernen er
plassert i midten slik at
alle rørføringer er samlet
i samme vegg mellom
enhetene.
Begge boenhetene består
av baderom, et lite kjøkken
med stue og en sovehems
over bad og inngangsparti.

Ø

FUNKSJONELL
PLANLØSNING

s

N

V

TILPASSET STEDET
Boligene tilpasses terreng
og lokalklima med hensyn
til romforløp, sol, vind og
utsikt.
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8,4 m
4,2 m

4,2 m

M=1:100

Planløsning 1. etg

M=1:100

2,1 m

8,7 m

6,6 m

Hems
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2,4 m

4,6 m

1,85 m

A. Ungdomsboliger

Lengdesnitt A-A’ mot vest M=1:100

Tverrsnitt B-B’ mot nord M=1:100

Plassen miljøtun
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5,1 m

5,1 m
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Fasade nord M=1:100

Fasade øst M=1:100
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A. Ungdomsboliger

Fasade vest M=1:100

Fasade sør M=1:100

Plassen miljøtun
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B SINGEL/PARBOLIGER
Det er stadig flere som bor alene, men det trenger ikke
bety at man må leve alene. De fleste boligene på tunet
vil være beregnet for enslige (eller par) som ønsker å ta
del i et varmere fellesskap. Boligene er kompakte, med
gode planløsninger tilpasset en én- eller topersonshusholdning. Her vil man ha alt det nødvendige i en bolig
med funksjonelle løsninger og god bokvalitet. Boligtypen
kan tilpasses krav til universell tilgjengelighet ved behov. Som
en del av miljøtunet har man dessuten tilgang på rause og
gode fellesarealer, både ute og inne, både for arbeid, sosiale
arrangementer og uformelle møter.

Singel/parboliger (Nøysom
arkitekter)
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B. Singel/parboliger

KOMPAKT VOLUM
45

Et kompakt volum på
én etasje med romslig
takhøyde.

m
²

OPPDELING
Deles opp i to volumer,
som gir en mer privat del
i bakkant mot øst, og en
mer en sosial, åpen del
mot utsikten i vest

Ø

s

V

Forskyvningen gir mer
glassflate i hvert volum og
danner uteplasser på hver
side med le fra hver sin
dominerende vindretning.

N

SMART
FORSKYVNING

FUNKSJONELL
PLANLØSNING
Ø

P
luk riva
ke t/
ts
on
e

Å
s pe
mo osia n
t u l so
tsik ne
t

N

V

s

N

V

Høydeforskjellen mellom
volumene utnyttes
for å skape et naturlig
bevegelse gjennom huset
mot utsikten (rød strek).
Volumet i bakkant består av
inngang, soverom og god
lagringsplass fra gulv til tak
og bad. Det åpne volumet i
framkant består av en åpen
stue-/ kjøkken-løsning mot
vest med en lagringsvegg
mot nord (markert med gul
strek).

s

Ø

Våtromskjernen er plassert
mellom den private og den
åpne delen slik at kjøkken
og bad deler vegg.

TILPASSET STEDET
Boligen tilpasses terreng
og lokalklima med hensyn
til romforløp, sol, vind og
utsikt.
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9,6 m
3,8 m

0,95 m

2,9 m

7m

8,5 m

5,6 m

1,5 m

4,8 m

Planløsning
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M=1:100
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4,4 m
2,4 m

2,2 m

2,7 m

4,1 m

B. Singel/parboliger

Tverrsnitt A-A’ mot nord M=1:100

Tverrsnitt B-B’ mot sør M=1:100
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4,7 m

5,2 m
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4,7 m

5,2 m

Fasade nord M=1:100

Fasade øst M=1:100
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B. Singel/parboliger

Fasade vest M=1:100

Fasade sør M=1:100
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C FAMILIEBOLIGER
Tunet har to familieboliger tilpasset barnefamilier. De har
en grunnflate på mellom 70-75 m². Selv om man også her
har tilgang på rause og gode fellesarealer, er det litt mer
privat areal tilgjengelig. Boligene har tre soverom og mer
plassbygget lagring fra gulv til tak i gang (østlige fløy) enn
singel/parboligene. Det er romslig takhøyde så det er også
mulighet for bygging av hems, og et fjerde soverom, om
ønskelig. Ellers følger planløsningen samme prinsipp som
singel/parboligene. Planløsningen er også her enkel å gjøre
universelt tilgjengelig ved behov.

40
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C. Familieboliger

KOMPAKT VOLUM

Ø

s

V

Ø

s
P
so riva
ne t,
lu

kk
et

Å
s pe
mo osia n
t u l so
tsik ne
t

Ø

V

N

Våtromskjernen er plassert
mellom volumene slik at kjøkken
og bad deler vegg og rørføringer
samles på ett sted. Volumet
i bakkant består av inngang,
soverom, god lagringsplass fra
gulv til tak og bad. Den åpne
delen mot utsikten består av en
åpen stue-/ kjøkken-løsning mot
vest med en lagringsvegg mot
nord (markert i gult).

²

FUNKSJONELL
PLANLØSNING

m

Deles opp i to volumer, som
utgjør en boenhet for en
familie på fire. Forskyvningen
gir en mer privat del i bakkant
mot øst, og en mer en sosial,
åpen del mot utsikten i vest,
og danner uteplasser mot sør
og vest i le for dominerende
vindretninger.

N

OPPDELING OG
FORSKYVNING

70

Et kompakt volum på
én etasje med romslig
takhøyde.

s

N

V

TILPASSET STEDET
Boligene tilpasses terreng og
lokalklima med hensyn til romforløp, sol, vind og utsikt.
Terrengtilpasning gir en romslig
og luftig takhøyde i volumet mot
vest og gir mulighet for hems i
denne delen.
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10,6 m
4,9 m

0,9 m

2,8 m

8,9 m

10,9 m

8,1 m

2m

4,8 m

Planløsning familiebolig
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M=1:100
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2,4 m

4m

C. Familieboliger

Tverrsnitt A-A’ mot nord M=1:100

Tverrsnitt B-B’ mot sør M=1:100

Plassen miljøtun

43

4,8 m

4,5 m

2 PLASSEN MILJØTUN

Fasade nord M=1:100

Fasade øst M=1:100
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C. Familieboliger

Fasade vest M=1:100

Fasade sør M=1:100
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3 AKTØRAR

Miljøtun AS er grunnlagt av Perny Austnes,
64 år, mor til 5 og mormor/farmor til 10.
Miljøtun AS har som føremål å realisere
miljøtunet Plassen, er ikkje profittbasert, og
skal drivast i ein form der alle stemmer skal
høyrast.
Dei siste 25 åra har Perny etablert og drive
til saman 4 små barnehagar i Ulsteinvik, for
det meste ein om gongen. I dette arbeidet
har det vore viktig at barna lærer å bli glad
i naturen og ta vare på den. Og viktig at
barna lærer noko om kvar maten vår kjem
frå, at dei får erfaring med å plante og
hauste.
Sjølv vaks Perny opp på eit småbruk på
Valderøy, der høner, kalvar og oksar var
ein del av kvardagen. Også det å hauste av
naturen sine goder, både på småbruket og
på sjøen, var viktig.
I perioden 1995-99 jobba Perny aktivt som
politikar i Krf og hadde fleire roller, mest
lokalt men også sentralt i eit familiepolitisk
utval. Eit av dei viktige omgrepa det var
fokusert på var «Eit varmare samfunn».
Draumen om å grunnleggje Miljøtun,
eit varmare bofellesskap med dyrking
og smådyrhushald, tidsrette satsingar på
berekraft, miljø og lavt forbruk, er såleis ei
forlenging og ei vidare utvikling av det Perny
har vakse opp med, og har vektlagt som
viktig gjennom yrket og privat,
Eli-Anne Vattøy, 61 år og bestemor til alle
barnebarna til Perny, er også med i Miljøtun.
Ho har vakse opp på Jøssok i Gurskøy på eit
småbruk med sauar, der ein også hausta frå
sjøen for matauk. Eli- Anne har i årevis drive
eige rekneskapskontor, eit viktig fagfelt å ha
med når ein gir seg i kast med eit så stort
prosjekt.
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Nøysom arkitekter er et lite, idealistisk
arkitektkontor som ble startet i Trondheim
i 2015 av de da nyutdannede arkitektene
Trygve Ohren, Cathrine Johansen Haanes
og Haakon Haanes.
Nøysom arkitekter er kjent for sin økologiske
tilnærming til arkitektur og stedsutvikling
og evne til å realisere nyskapende og
oppsiktsvekkende prosjekter. Arkitektenes
filosofi om at folk selv må få muligheten
til å skape en bedre fremtid med de
ressursene de har rundt seg, eksemplifisert
med deres første og mest kjente prosjekt,
eksperimentboligene på Svartlamon, har
truffet en nerve hos mange. Prosjektet, som
ble ferdigstilt i 2017, har gitt fem familier
muligheten til å bygge sine egne, unike
hjem ved hjelp av egeninnsats, samarbeid
og kreativ gjenbruk.
Som følge av oppmerkomheten rundt sitt
første prosjekt har det unge arkitektkontoret
har tatt del i den nasjonale og internasjonale
arkitektdiskursen i flere år. Arkitektene har
høstet flere priser og utmerkelser, vært flittig
referert til både i media og i fagtidsskriftene,
og presentert sin nøysomme tilnærming til
arkitektur og stedsutvikling i hele verden, fra
Beijing til Brighton.
Nøysom arkitekter er svært glade
for å bli invitert med på utviklingen
av miljøtunprosjektet. Håpet er at
miljøtunmodellen og det første
pilotprosjektet kan bli et forbilde for en
bærekraftig livsstil utenfor de store byene,
med utgangspunkt i et steds egenart,
historie og naturlige forutsetninger.
Mer informasjon om Nøysom arkitekter
finner man på www.noysomarkitekter.
no eller ved å følge @noysomarkitekter på
instagram og facebook.

Plassen miljøtun

49

50

Plassen miljøtun

