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– Våre ambisjoner er de samme som

skognæringens. Vi vil gjennom arkitekturen

bidra til utvikling av en bred, norsk kompetanse

for trebruk, utforskning av nye trematerialer og

innovative tekniske løsninger. Det sier Marit Justine

Haugen og Dan Zohar i Haugen/Zohar arkitekter AS. 

Tekst:Knut Werner Lindeberg Alsén

Felles ambisjon med
skognæringen

Oppføring av klimavennlige 
førstehjemsboliger i Bydel Alna.
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsèn.
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Vi ønsket å få vite
hvilke konkrete 
utfordringer
skognæringen og
treindustrien i
Norge har, og
hvordan vi som
arkitekter kan ta
dette med inn i
boligprosjektene
vi arbeider med.

augen/Zohar arkitekter utvikler i disse dager et
pilotprosjekt i massivtre på Furuset i Oslo som på
flere områder vil bli en pådriver og et forbilde for

andre byggeprosjekter i tre. 

DA STIFTELSEN BETANIEN OSLO skulle utvikle sin tomt
Ulsholtveien 31 (U31) i Bydel Alna, inviterte de til en
konkurranse om klimavennlige førstehjemsboliger.
Vinneren ble arkitektene Haugen/Zohar og Dronninga
Landskap, med forslaget ”God morgen Alna”. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med FutureBuilt
og omfatter rehabilitering av et eksisterende bygg i to eta-
sjer med kjeller og loft, til ni leiligheter og fellesarealer i
første etasje. I tillegg skal det bygges to nye rekkehus med
27 boliger på tomten. 

Prosjektet skal bidra i boligutviklingen i bydelen. Unge
mennesker som vil etablere seg på Furuset er hovedmål-
gruppe for boligene. Dette passer godt med Bydel Alna
sin boligsosiale handlingsplan, der det er påvist et stort
behov for to- og treroms utleieboliger.

MAGASINET SKOG MØTTE ARKITEKTENE først på by g -
geplass på Furuset, så i kontorlokalene deres i den vakre,
rehabiliterte teglsteinbygningen ved Akerselven; et lite
smykke i Ivan Bjørndals gate i Oslo. Her har de et åpent
kontorlandskap dekorert med mange flotte bilder av tid-
ligere prosjekter langs de hvitmalte veggene. 

Haugen/Zohar arkitekter er kjent for bruk av tre, og
deltar ofte på konferanser der klima og tre presenteres. 

– Kompetansen på bruk av tre i urbant byggeri, både i ar-
kitektbransjen og byggenæringen er økende. Hvordan har deres

vei i forhold til opparbeidelse av kompetanse innen tre vært? 
– De siste årene har vi kontinuerlig oppsøkt kunnskap

om trebyggeri. Vi har gjennom småskala prosjekter og
eneboliger opparbeidet erfaring med å bruke massivtre,
og tre kombinert med avanserte, digitale designverktøy
og produksjonsmåter, forteller Marit Justine Haugen og
Dan Zohar. 

De to har begge erfaring med å være utførende total -
entreprenører for mindre prosjekter, noe som har gitt dem
grundig innsikt i bygging og montering gjennom hele
verdikjeden. 

– Vi har tidligere jobbet tett med fagfolk på sagbrukene
og snekkeriene. Derfor er det skikkelig gøy å kunne bruke
disse varierte erfaringene med tre i de store prosjektene
vi nå er i gang med, sier Haugen.

ARKITEKTENE MENER AT SKOGBRUK er en av landets
viktigste landbaserte næringer, og at Norge har lange tra-
disjoner i bruk av tre. Tradisjonene er nedfelt som en kun n - l‘
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Vinnerne av ”God morgen Alna”, der det skal bygges førstehjemsboliger i massivtre på Furuset i Oslo, er Haugen/Zohar Arkitekter.
Uteområdene er utviklet i samarbeid med Dronninga Landskap. Illustrasjon: Haugen/Zohar Arkitekter.
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Øverst : Hus i en Hage/Stasjonsveien 26: Husprosjektet i massivtre har vært
en fin øvelse i å utnytte en relativt begrenset grunnflate på 57 kvm
maksimalt. Kledning i malmfuru. Foto: Haugen/Zohar Arkitekter.

Midten: Hus for Søster og Bror er to tilnærmet like lavenergihus i massiv-
tre, reist ved siden av hverandre og som deler en felles bakhage med det
eksisterende huset. Foto: Ivan Brody.

Over: Bålplass for barn: Trondheim. Malmfuru fra en byggeplass i nær -
heten var utgangspunktet for konstruksjonen basert på korte trestykker.
Foto: Jason Havneraas og Unni Skoglund.

Under: Byggefeil, tid og penger er spart ved at prosjekteringsgruppen, utfør-
ende og massivtreprodusent har tilpasset seg hverandre i en samkjørt BIM-
modell før montering på byggeplass. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén.



Førstehjemsboliger i Ulsholtveien 31
Nybygget er oppført som passivhus. Kombinert
med energiforsyning fra varmepumpe, solvarme,
gråvannsgjennvinning og solceller, gir det en be-
regnet utslippsreduksjon fra stasjonær energibruk
på 67 prosent. 

Utslipp fra transport har en beregnet reduksjon
på 30 prosent. 

Et felleslokale mot hagen er tegnet for å innby
til variert bruk for beboerne og styrke det sosiale
aspektet med sykkelverksted og gode sosiale møte-
ste der som skal styrke den lokal stedsidentiteten.  

FutureBuilt: 
FutureBuilt er et tiårig program med visjon om å
vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og
byområder med høy kvalitet. 

Er et nasjonalt og internasjonalt utstillingsvindu
for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. 

Partnere er kommunene Oslo, Bærum, Asker og
Drammen, Kommunal- og moderniseringsdepar -
tementet, Husbanken, Enova, Direktoratet for bygg-
kvalitet, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters
landsforbund.

Haugen/Zohar Arkitekter AS
Haugen/Zohar Arkitekter AS er et arkitektkontor
med base i Oslo. Kontoret er ledet av kunstner og
sivilarkitekt MNAL Marit Justine Haugen (1973) og
sivilarkitekt MNAL Dan Zohar (1972). 

Ble etablert i 2007 og har markert seg både i na-
sjonale og internasjonale arkitektur- og kunstkon-
kurranser, utstillinger og publikasjoner. 

Har mottatt flere arkitekturpriser, blant annet
Norsk Forms pris for unge formgivere (2007), AR
Awards i London for unge Arkitekter (2009 og
2011) og World Architecture News prisen 21 til 21.
århundre (2015). 

Definerer sin praksis i grenseland mellom arki -
tek tur, kunst og funksjon, og gjennomfører prosjek -
ter innenfor nybygg, rehabilitering, arealplanlegg-
ing og kunst i offentlige rom. 
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Med så mange
gode egenskaper
i ett materiale, er
mulighetene
enor me og fri -
heten stor. Norge
har lange tradi -
sjoner i bruk av
tre, så kompetan -
sen og ambisjons-
nivået burde
være i verdens-
klasse. 

 skapsbank i bygningsmassen, blant annet i form av gode
håndverkstradisjoner.

– Dette er kunnskap som ikke eksisterer av seg selv,
den krever vedlikehold og videreformidling, mener de.           

– Hvilke muligheter ser dere i bruk av tre i urbant trebyggeri
og hvordan kan tre benyttes i tiden fremover?

– Under konkurransen på førstehjemsboligene på
Furuset tok vi kontakt med flere av massivtreleveran -
dørene. Vi ønsket å få vite hvilke konkrete utfordringer
skognæringen og treindustrien i Norge har, og hvordan vi
som arkitekter kan ta dette med inn i boligprosjektene vi
arbeider med. Svaret fra næringen var unisont: De ønsker
en bred, norsk kompetanseheving og utforskning av nye
trematerialer, gjerne i kombinasjon med innovative tek-
niske løsninger. Dette ble også ambisjonen vår med tre,
forteller de.

– I tillegg har vi et fotografi som har brent seg på nett-
hinnen vår: Det er når arkitekt-legenden Sir Norman
Foster, Buckminister Fuller og deres ingeniører John
Walker og Michael Hopkins jobber sammen. Askebegeret
mellom dem er fullt, men på bordet ligger det ingen tegn-
inger! Situasjonen illustrerer et seriøst engasjement og
samarbeid mellom fagfolk helt fra starten av, sier de.

HAUGEN TROR FREMTIDEN  ligger i tverrfaglig samarbeid
og integrert designprosesser fra første dag, inkludert
leverandører og entreprenører. De ser for seg et tettere sam-
arbeid og innovativ tenkning mellom aktørene i tresektoren. 

– Ett eksempel vi kan trekke fram er fra skogreisingstiden
etter krigen, da det ble plantet mye sitkagran langs kysten
av Norge. Tilveksten på trærne er fordoblet sam men lignet
med vanlig norsk gran og kvaliteten på tøm meret er suveren.
Samtidig framstår sitkagrana som et økologisk problem i
noen av kystområdene i Norge, sier de.

De mener samtidig at sitkagran, sett i lys av prefab-

rikkering av materialer i tre og digital produksjon av ar-
kitekturen, er meget godt egnet som byggemateriale. 

– Med sitkagran kan vi slå tre fluer i en smekk: Vi får
kortreist tømmer og bidrar til å redusere de økologiske
problemene. Dessuten er det et billigere treslag, siden etter-
spørselen etter sitka er lav. Få snekkere vil i dag bruke sitka-
grana, fordi det er et hardt materiale. 

Å bruke tre til interiør og kledning kan alle i byg-
genæringen, men de store utfordringene, ligger i å bruke
tre i bærende konstruksjoner. Derfor mener vi at det er et
stort potensiale å utvikle norsk sitkagran som fremtidig
norskprodusert massivetre element, forteller de. 

– Dere har de siste årene vært involvert i flere innovative
prosjekter, fra store byutviklingsprosjekter til mindre installa-
sjonsarbeider, de fleste med tre som hovedmateriale. Kan dere
si noe om hvilke kvaliteter og egenskaper dere ser etter?  

– Vi har ikke sverget monogamt ekteskap med tre, men
det er et fasinerende materiale. Det er et overskudds-
materiale med uendelige formingsmuligheter og gode tek-
niske egenskaper som bra termisk isolasjon, god bæreevne
og som gir et godt inneklima. I tillegg har tre et mangfoldig
estetisk uttrykk. 

– Med så mange gode egenskaper i ett materiale, er
mulighetene enorme og friheten stor. Norge har lange tra-
disjoner i bruk av tre, så kompetansen og ambisjonsnivået
burde være i verdensklasse, sier de.

– Hvordan definerer dere begrepet arkitektur? 
– Den avdøde journalistveteranen Kåre Valebrokk sa

en gang: «Vi har bare en oppgave: Å skjære en tynn skive
av samtiden og holde den opp mot lyset». 

– Det samme vil vi si om vårt fagfelt. Arkitektur bør ha
en edruelig tilnærming til sin kontekst og gi formsvar til
samfunnsrelevante spørsmål. I tillegg er det viktig for oss
å få til mye av nesten ingenting. Det er en undervurdert
øvelse i et land som drukner i velstand.

Marit Justine Haugen og Dan Zohar. Foto: Haugen/Zohar Arkitekter.
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