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2KJEØYA SPORLØST FRILUFTSLIVTIND ARKITEKTUR AS

BYKON

- BUSINESS BY GOOD -

Bykon utforsker mulighetsrommet i grenseland mellom 
lønnsom eiendomsutvikling/ destinasjonsutvikling og byutvikling

med fokus på delingsøkonomi, sosialt entreprenørskap, 
miljø/økologi, friluftsliv, kultur, kulturminnevern 

og det grønne skiftet.

http://www.bykon.no
https://bevisste.no/
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Aller viktigst for ethvert utviklings-
prosjekt er den delen som er mer 
spennende enn eiendommene selv, 
nemlig menneskene som er invol-
vert. De som skal planlegge, tilrette-
legge, godkjenne eller finansiere. De 
som skal bygge og trygge eiendom-
mene. Og ikke minst de som skal 
benytte, besøke, jobbe på eller bo på 
de kvadratmeterne det er snakk om. 

For en eiendom er ikke bare et bygg. 
Det er hvordan det brukes, alt det 
betyr og alt det gir til brukere, be-
søkende, eiere, forvaltere, naboer og 
byen rundt. Det er derfor eiendom 
og eiendomsutvikling blir stadig mer 
komplekst. Det er ikke lenger bare 
én bunnlinje som gjelder. 

Kakkelovnskroken 3 er et pilotpro-
sjekt der vi utforsker muligheten for 
å kombinere lønnsomhet og ansvar-
lighet på en måte som gir merverdier 
for alle involverte. Det krever at vi 
går ”den ekstra milen”, at vi har fo-
kus på målet og at vi får dedikerte 
bidragsytere og ikke minst leietakere 
som ser potensialet i prosjektet. 

Det er krevende men også inspire-
rende å levere innovative prosjekter i 
tråd med ønsket samfunnsutvikling. 
ByKon strekker seg etter slike mål 
når vi utvikler våre konsepter. Det 
er ikke alltid vi når alle våre målset-
ninger og veien mot et godt prosjekt 
blir gjerne til mens vi arbeider. Vi er-
farer at vi løser prosjektene best når 
vi møter de rette menneskene med 

For mer informasjon om prosjektet 
ta kontakt med Knut Halvor Hansen 
på telefon 91 59 31 95 eller på epost 
khh@bykon.no

Prosjektets arkitekt:
Fragment AS
Hausmanns gate 6
0186 OSLO
Telefon: 936 94 211
Nettside: fragmentoslo.no
epost: post@fragmentoslo.no

Lars Erik Borge
jobber for iTre, som driver prosjektutvikling og 
ledelse for byggeprosjekter i massivtre. Han er 
utdannet sivilingeniør og er prosjektleder for 
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Knut Halvor Hansen
representerer ByKon, som jobber med eien-
domsutvikling. Han er intitativtaker til prosjektet 
på Kakkelovnskroken 3.

Jørgen Tycho
er arkitekt og daglig leder i Oslotre as, som er 
totalrådgiver innen arkitektur og trekonstruk-
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Siv Helene Stangeland
er arkitekt og partner Helen & Hard, som står 
bak konseptet Gaining By Sharing og jobber med 
en mulighetstudie og reguleringssak for et mulig 
fremtidig boligprosjekt på Kakkelovnskroken 3.   

Chris McCormick
er daglig leder i Bevisste, som jobber for å skape 
samarbeid mellom eiendomsbransjen og sosiale 
entreprenører. 

Åse Karin Meland
driver den ideelle bedriften Mora Di, som tilbyr 
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både privatpersoner og bedrifter. 

Asmund Bunkholt
er daglig leder i Trefokus, som samler kunnskap 
og tilbyr informasjon om bruk av tre i bygg til 
profesjonelle aktører og forbrukere. 
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Redaksjon: 
Knut Halvor Hansen, Arild Eriksen, 
Nicola Louise Markhus

Illustrasjoner og utforming: 
Fragment

Trykk: Nilz & Otto Grafisk AS
Opplag: 500
Papir: Cyclus Offset, 80 g

Kolofon

Prosjektgruppe

Initiativ: ByKon

Eiergruppe: 
Thabo Energy AS
Bygg Konsulent AS
Gastro Catering AS
Jon Holm Holding AS
Erik Bakke Holding AS
JSF Holding AS

Entreprenør: Hent AS
Prosjektledelse: iTre
Prosjekteringsledelse: OsloTre
Arkitektur og offentlig saksbehandling: Fragment

samme ønske om både å skape noe 
bra men også skape noe lønnsomt. 
Det gjelder naboer, kommunalt an-
satte, politikere og ikke minst våre 
rådgivere og våre leietakere.

Det vanskelige er ofte å formidle 
prosjektets mange visjonære og gode 
sider, derfor forsøker vi oss med et 
visjonsdokument. Dokumentet er 
ment som inspirasjon til alle pådri-
vere og bidragsytere og skal bidra til 
å forme det endelige resultatet. Om 
det blir et bygg vet vi ikke sikkert, 
men vi jobber knallhardt for å få det 
til. Vi ønsker å levere noe vi og alle 
involverte kan bli stolte av og som 
kan bidra til å utvikle Rødtvet på en 
positiv måte.



3KJEØYA SPORLØST FRILUFTSLIVTIND ARKITEKTUR AS

TIND

Med kunnskap og interesse for mennesker, historie, natur, miljø, 
klima, byggeskikk, arkitektur og stedlig identitet ønsker TIND å 

bidra til å videreutvikle og å forme fremtidens kystkultur.

www.tindark.no
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BAKGRUNN

BEFARING OG BUDRUNDE PRIMO 2019

ETABLERING AV SELSKAPET KJEØYA SPORLØST FRLUFTSLIV AS

ENDELIG TILSLAG FRA LOFOTEN TINGRETT 14.02.2019
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SITUASJON
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SITUASJON
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SITUASJON

Kjeøya er inndelt i 
9 eiendommer med ulike grunneiere

Gbnr. 13/33
utgjør ca. 19,5 mål

hvorav ca. 1 mål innenfor bebygget område
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PREMISSER

Vestvågøy

Kommuneplanens arealdel

1860-201810

Arealplan

Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommune

TEGNFORKLARING

Kilde for basiskart:
Ekvidistanse

1:40000Kartmålestokk

m

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

Forslagsstiller:

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato for siste revisjon av plankart:

Planvedtak:

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Møtesaksnr Dato Sign

kommune

N

0 500 1000 1500 m
Koordinatsystem:         UTM sone 33 / Euref89

Nasjonal arealplan-ID

Høydegrunnlag:            NN 2000

Dato for basiskart:

Kartopplysninger

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

Plandata

Plantype:

Kunngjøringsdato for planvedtak:

Saksnummer:

Behandlingsorgan

Høring og offentlig ettersyn fra/til:

Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Sentrumsformål

Forretning

Tjenesteyting

Fritids- og turistformål

Råstoffutvinning

Næringsbebyggelse

Idrettsanlegg

Andre typer bebyggelse

Uteoppholdsareal

Grav og urnelund

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Begyggelse og anlegg (PBL2008 §11-7 NR.1)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Veg

Lufthavn

Havn

Parkering

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §11-7 NR.2)

Blågrønnstruktur

Naturområde

Friområde

Park

Grønnstruktur (PBL2008 §11-7 NR.3)

LNFR-areal

LNFR-areal ,Spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse

LNFR-areal ,Spredt fritidsbebyggelse

LNFR-areal ,Spredt næringsbebyggelse

Landbruk-,natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL2008 §11-7 NR.5)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Ferdsel

Farleder

Småbåthavn

Drikkevann

Friluftsområde

Bruk og vern av sjø og vassdrag(PBL2008 §11-7 NR.6) Fjernveg bro

Hovedveg

Samleveg

Adkomstveg

Gang-/sykkelveg

Gangveg

Turveg/turdrag

Farled

Samferdselslinjer

Eksisterende Nytt

Eksisterende Nytt

Forbudsgrense mot sjø/vassdrag

Linje- og punktsymboler(PBL2008)

Planens begrensning

Grense for arealformål

Gjennomføringsgrense (bygrense)

Akvakultur

Hensynsoner (PBL2008 §11-8)

Gjennomføringsone - Krav om felles planelegging

Omlag 2,5 mål er regulert til fritids- og turistformål. Resterende areal er avsatt til LNFR.
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OVERORDNEDE MÅLSETNINGER OG FØRINGER

Planen gir bl.a. følgende målsetninger for satsning og utvikling:

BÆREKRAFT

• Ivaretakelse av den økonomiske, sosiale, kulturelle, miljømessige 
og estetiske utviklingen i kommunen

• Fremme bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet
• Gi forutsigbare rammer for næringsliv og befolkning

NÆRINGSVEKST OG NYSKAPING

• Kommunen som aktiv utviklingsaktør
• Naturen og kulturmiljøet som viktig grunnlag for næring, reiseliv og 

folkehelse
• Tiltrekke etablerere og gründere og etablere kunnskapsmiljø
• Sikre varige arbeidsplasser

Vestvågøy kommune har gjennom arealplanen uttrykt et ønske om å 
utvikle hele eller deler av Kjeøya til Fritids- og turistformål.
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KONSEPT

HENRYKKENDE OPPLEVELSER MED RESPEKT FOR NATUREN, HISTORIEN OG KULTUREN

SPORLØST FRILUFTSLIV
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OVERORDNEDE MÅL/ VISJONER

Ønske om å bidra til å ta vare på og fremheve en levende kulturarv

SPORLØST FRILUFTSLIV: HENRYKKENDE OPPLEVELSER MED RESPEKT FOR NATUREN, HISTORIEN OG KULTUREN
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OVERORDNEDE MÅL/ VISJONER

Ønske om å bidra til å bygge opp under lokale aktører og bedrifter

SPORLØST FRILUFTSLIV: HENRYKKENDE OPPLEVELSER MED RESPEKT FOR NATUREN, HISTORIEN OG KULTUREN
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OVERORDNEDE MÅL/ VISJONER

Ønske om å sette et forbilde for miljøvennlig utvikling

 1  1

SPORLØST FRILUFTSLIV: HENRYKKENDE OPPLEVELSER MED RESPEKT FOR NATUREN, HISTORIEN OG KULTUREN
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OVERORDNEDE MÅL/ VISJONER

Ønske om å bidra til å sosial inkludering
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Et bygg som tilbyr nabolaget
møtesteder og opplevelser
Økologibygget i Kakkelovnskroken på Rødtvet ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det 
er godt å leve og virke. Et samfunn som byr på møteplasser og muligheter.

Bygget har som mål å tilby møteplasser for nabo-
laget: Vi ønsker å involvere naboer som er interes-
sert i driften av jordbruket på tak og rundt bygget.
Vi håper å involvere ungdom og eldre i å utvikle 
et felles møtested på den delen av taket som ikke 
benyttes til jordbruk. Og hva vil nabolaget at ta-
karealet på østsiden av bygget skal by på? Dyrking,
skateboardrampe, sandvolleyball, petanque, contai-
ner med produksjon av østerssopp? Dette er bare 
noen få tanker vi har gjort oss. Vi ønsker derimot å 
svare på virkelige ønsker og behov.

Vi har planlagt et lite torg for nabolaget og besø-
kende ved Rødtvedt t-banestasjon. På torget vil det 
bli tilrettelagt for en paviljong med utleiearealer for 
bakeri, servering og oppholdsområder med bord 
og benker. Paviljongen gir et stort potensial for 
nabolaget. Det kan være et bakeri, en bydelskafé,
sykkelverksted, et lokale hvor foreninger kan tref-
fes og hvor det kan arrangeres fiksefest og bondens 
marked. Kanskje også leietakerne i bygget synes det 
er enkelt å treffe kunder her over en kopp kaffe. Vi 
søker etter leietakere med det rette konseptet.

For å tilrettelegge for grønn mobilitet er antall par-
keringsplasser for biler i bygget begrenset til 28.
Plassene tilrettelegges for lading av elbiler og bil-
delingsordninger. Det betyr at beboere i området 
kan benytte biler når disse ikke brukes av produk-
sjonsbedriftene og på den måten bidra til mindre 
bilbruk og mer fleksibelt bilhold for beboere på 
Rødtvet.

Utenfor paviljongen opp mot Trondheimsveien vil 
det kanskje være trapper og små amfi med tredek-
te sitteflater og beplantning. Skråningen opp mot 
veien kan terrasseres og beplantes med frukttrær og 
bærbusker som naboer og besøkende han forsyne 
seg fritt av. Regnvann på torget ledes til regnbed 
med trær og blomstrende planter. Sammen med 
frukttrær og bærbusker vil regnbedet bidra til at 
torget skal oppleves som et grønt og trivelig opp-
holdsrom for nabolaget.

De grønne arealene langs Trondheimsveien be-
plantes med trær og blomstrende planter som gir 
en grønn kvalitet til gang-sykkelvei og samtidig 
en grønn buffer mellom bilvei og ny bebyggelse.
Grønne fasader, birøkt, trær og andre type habitat 
kan bidra til et bedre lokalklima rundt fasadene og 
ly for dyr og insekter. Med sosiale entreprenører 
som Naturvern med på laget og deltakelse fra inter-
esserte folk i nabolaget kan uteområdene og bygget 
bli en oase for plante- og dyrelivet i dalen.

Vi vil gjerne utvikle et boligkonsept for Kakkel-
ovnskroken 3, der kombinasjonen av å bygge i høy-
den og tegne kompakte boliger som drar nytte av 
store fellesareal, kan gi plass til både flere og rime-
ligere boliger. Arkitektene Helen & Hard har testet 
sitt delingskonsept Gaining By Sharing (GBS) på 
tomten, og skissert et boligtårn i tre som henvender 
seg ut mot forplassen ved Rødtvet t-banestasjon. I 
det foreslåtte høyhuset er flere bofellesskap stablet 
over hverandre og kan ha ulik brukerprofil, eksem-
pelvis myntet på eldre eller barnefamilier. Eksem-
pel på fellesarealer er kjøkken, allrom, verksteder,
arbeidsrom, treningsrom og lekeareal, som velges 
gjennom GBS’ brukerprosesser.

Innglassede vinterhager over tre etasjer løser støy-
problematikk og luftforurensing og danner samti-
dig grønne fellesarealer for bofelleskapene. I tillegg 
kan det anlegges felles utearealer med støyskjer-
ming på taket av produksjonsbygget. Punkthuset 
planlegges bygget med en trekonstruksjon hvor 
hver tredje etasjeskille i CLT får et påstøp i betong 
slik at det etableres egne brannseksjoner for hvert 
bofelleskap. Med sine 23 etg. vil tårnet være blant 
de høyeste i verden som bygges i tre.

Regulering frem mot 2023
En mulig videreutvikling av tomten på Kakkelovnskroken 3 er å et pilotprosjekt for boliger, som svarer 
på utfordringer både med hensyn til boligprisutviklingen i Oslo og til støy- og plassproblematikk ved 
knutepunktsutvikling. Målet vårt er å kunne tilby boliger til folk med normal inntekt.
Kan vi bygge et bofellesskap i høyden?

Ved å kombinere næring og bolig på samme tomt,
vil det også være mulig for de forskjellige bruker-
ne av bygget å dele på arealer og funksjoner. Felles 
parkeringskjeller og bildeling, utsalg hvor beboere 
og naboer kan kjøpe varer direkte fra bakeriene, lo-
kaler som kan brukes til både private arrangement 
og virksomhet, utearealer og dyrking på taket som 
kan deles av alle i bygget.

Over hele Oslo åpnes det for utvikling og høyere 
boligtetthet ved t-banestasjoner og andre trans-
portknutepunkt. Dette kan medføre støy gjennom 
strukturer og gjennom luften, og med sin plassering 
mellom Trondheimsveien og t-banesporet er Kak-
kelovnskroken 3 intet unntak. Dette ser vi som en 
gyllen anledning til å utvikle innovative støyredu-
serende tiltak, som kan skape presedens og være til 
nytte for knutepunktsutvikling andre steder i byen.
Sammen med noen av Norges beste eksperter på 
lyd har vi søkt om forskningsmidler til dette fra 
Innovasjon Norge.

”Paviljongen kan være et bakeri, en bydelskafé, sykkel-
verksted, et lokale hvor foreninger kan treffes og hvor

det kan arrangeres fiksefest og bondens market.”(under)
Østergro, en 

takhage med spiseri i 
København

Foto: Østergro

Takhagen i Land-
brukskvartalet
Foto: Mandel&Sesam

Skisse av høyhus 
med bofellesskap og 
vinterhager 
Illustrasjon:
Helen & Hard

SPORLØST FRILUFTSLIV: HENRYKKENDE OPPLEVELSER MED RESPEKT FOR NATUREN, HISTORIEN OG KULTUREN
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OVERORDNEDE MÅL/ VISJONER

Ønske om å skape et foregangsprosjekt for utvikling av besøksrelatert næring med lokalt forankret eierskap
Ønske om å skape et prosjekt som gir stolthet blant bidragsytere og brukere

SPORLØST FRILUFTSLIV: HENRYKKENDE OPPLEVELSER MED RESPEKT FOR NATUREN, HISTORIEN OG KULTUREN
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TILTAKSPLAN

NATUR

SPORLØSE AKTIVITETER

fiske, fridykking, kiting,
buldring, tur, bad, yoga

familierettede aktiviteter 
m.m.

MILJØTILTAK

gjenbruk, bruk av 
naturmaterialer, lokale 

materialer og lokal 
arbeidskraft, oppsamling 

og alternativ bruk av avfall, 
alternative energiløsninger,  
gode og rene VA-løsninger, 
tiltak for å hindre slitasje 
på natur (stier, merking, 

info etc.)

MAT

kortreist mat, lokale 
aktører, kje, sjømat, 
redusere matsvinn, 

kompostering

Polarhagen

Lofoten Diving

Passion for Ocean

KUNNSKAPSDELING

innovasjon, 
konseptutvikling, nye 

arbeidsplasser knyttet mot 
natur og miljø, samarbeid 
med miljørettede aktører
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TILTAKSPLAN

HISTORIE

VIDEREFORMIDLING

gi lokalbefolkningen gode 
historier  og opplevelser å 

bygge videre på

gi den besøkende en unik 
historie fra området

LOKALHISTORIE

fiskeri, vikingtid, turisme, 
natur og kultur

VERN GJENNOM BRUK

rehabilitering og nybygg 
som samspiller om 

historiefortelling før og nå,
transformasjon

BEVISSTGJØRING, 
INSPIRASJON OG 

FORVENTNINGSAVKLARING

historien vi forteller, skape 
stolthet lokalt, synliggjøre 
muligheter, øke attraksjon 

for unge, læring

 

Handlingsplan for bærekraftig 
reisemålsutvikling i Lofoten. 

 

 

Destination Lofoten 2018-2020 

                                  

Vedtatt i kommunestyremøtene til alle fem kommunene februar og mars 2018.  
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TILTAKSPLAN

KULTUR

SAMFUNN OG MILJØ

bevisstgjøring, ansvar, 
læring

redusere utenforskap ved 
sosial inkludering

MATKULTUR

bygge opp under lokale 
mattradisjoner og lokal 

produksjon
foredling, tørrfisk, tran

FISKE

sesongbasert virke, 
lofotfiske, fiskarbonden

NY KULTUR

gi rom for nye idéer, nye 
næringsveier, innovasjon, 

attraktivt for unge tilflyttere 
og tilbakeflyttere

Fagerlia gård

Lofoten Food Studio
Lofoten Seaweed
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TILTAKSPLAN

EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE
rehabiliteres nennsomt, med fokus på 

å ivareta mest mulig av det opprinnelige

INNENFOR FT-OMRÅDE
foreslåes etablert 

10-20 stk frittstående overnattingsrom med høy kvalitet
uten inngrep i naturen

INNENFOR LNFR-OMRÅDE
foreslåes etablert

10-20 stk hengekøyeplasser under ”åpen himling”, 
møteplasser for både besøkende og lokale,  samt

tiltak for friluftsliv rettet mot allmennhetens interesser, 
slik som bålplass, turstier, badeplass etc.

evt. landbrukstiltak slik som agrikultur eller beite

*Utbyggingstiltaket er innenfor arealformålet og skal ikke medføre 
større terrenginngrep, privatisering, eller på andre måter komme

i konflikt med offentlig grønnstruktur, strandsone, friområder, turløyper 
eller hindre allmenhetens tilgjengelighet til slike områder
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TILTAKSPLAN

ARKITEKTUREN SKAL

ta utgangspunkt i lokal kulturhistorie og byggetradisjon

ha en tidløs og høy, men jordnær kvalitet

etterlate seg et minimalt fotavtrykk 
- i grunnflate og miljømessig -

ved bruk av bl.a. naturmaterialer og alternative energitiltak
bygningene fundamenteres skånsomt på justerbare føtter 

og barduneres på tradisjonelt vis som fiskehjell

så langt som mulig være reversibel

bygges småskalig og tilpasses terreng

bidra til å fremheve den gode opplevelsen, både inne og ute

tillate brukeren å kjenne naturen tett på kroppen
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TILTAKSPLAN
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MULIGHETER

Vestvågøy kommune bevarer og utvikler 
variert natur- og kulturmiljø

Vestvågøy kommune har næringsvekst og nyskaping

Vestvågøy kommune har livskraftige og attraktive samfunn

Sosiale 
forhold

Økonomi og
besøksnæring

Miljø og
klima

Bærekraft og levedyktighet
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SKAPE ET PILOTPROSJEKT SOM SYNLIGGJØR 
MULIGHETER OG UTVIKLINGSPOTENSIALE

med mål om å få til et samarbeide mellom alle grunneiere om en 
felles strategi som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan for 

hele øya

MULIGHETER
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UTFORDRINGER

Øya er eiermessig fragmentert. En helhetlig plan for utvikling krever et godt samarbeid mellom grunneierne på øya. 
En slik prosess er tidkrevende hvis den skal gi best mulig grobunn for vekst i næringsliv, 
bærekraftig utvikling og et godt samspill mellom lokale og besøkende i området.
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UTFORDRINGER

Eksisterende bebyggelse spiller en viktig rolle i formidlingen av Ballstads kultur- og 
industrihistorie.

Bygningsmassen er i svært dårlig forfatning og har umiddelbart behov for tiltak hvis 
bygningsmassen skal bestå.
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SUKSESSKRITERIE

Strategien for å lykkes innebærer å gå foran med et godt eksempel.

Vi ønsker å gå sammen med kommunen for å utarbeide og sette igang et pilotprosjekt på 
gbnr. 13/33. Målet er å synliggjøre potensiale for utvikling med realistiske og bærekraftige 
rammebetingelser.

Som aktiv utviklingsaktør har kommunen en unik mulighet til å bygge opp under gode 
lokalinitivativer ved å gi veiledning, tilrettelegge og skape motivasjon.

Med hjelp fra kommunen kan 13/33 bli en brekkstang for å få øvrige grunneiere til å 
engasjere seg i en helhetlig utvikling av øya på bakgrunn av pilotprosjektet, og gi et 
nytt nærings-, utviklings- og rekreasjonstilbud for - og med - hele Ballstad.
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VEIEN VIDERE

FASE 1

VÅR/SOMMER 2019

Strakstiltak for å hindre 
ytterligere forfall på 

eksisterende bebyggelse

Etablere kontakt med øvrige 
grunneiere

FASE 2

2019/20

Mulighetsstudie, rammesøknad, 
og detaljprosjektering for tiltak 

på gbnr. 13/33

Igangsette tiltak på gbnr. 13/33

FASE 4

2021/22

Detaljregulering av Kjeøya

FASE 3

2020/21

Invitere til samarbeidsprosess 
mellom grunneiere

Utvikling av helhetlig 
utviklingsstrategi for Kjeøya i 

samarbeid mellom grunneiere, 
kommunale myndigheter og 

relevante lokale aktører






