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LANDSKAP
Landskapet er typisk bratt, alpint Lofoten–fjellterreng. Den ca 1km lange Rambergstranda setter 
et tydelig preg på Ramberg. Landskapet er preget av åpent beiteland med generelt lav vege-
tasjon og lite skog. Enkelte områder med lauvskog (i hovedsak selvgrodd bjørk) og avgrensede 
felt med plantet granskog (sitkagran). 
Det er ingen vernede naturtyper på land i området, men generelt er store deler av sjøområdene 
rundt Ramberg, samt landområder nord og sør for tettstedet listet med spesielle naturkvaliteter. 
Rambergstranda er et svært viktig friluftsområde og i tillegg brukes hele fjæresonen som rekreas-
jonsområder, med langsgående stier. Det er etablert et stoppunkt og utsiktspunkt nord på Ram-
bergstranda, som plasserer seg nord for tomten på strandsiden. 

KLIMA
Ramberg ligger åpent for vinder fra nord, vest og sør, og er godt soleksponert fra tidlig formiddag 
til midnatt. Klimaet er typisk Lofoten-kystklima med moderat nedbør og snø, og årsmiddeltem-
peratur med milde vintre og kjølige somre.

VEG OG TRAFIKKFORHOLD
E10 går gjennom eiendommen (og deler den i to; fjellsiden og sjøsiden) og utgjør en vesentlig 
sikkerhetsbelastning på stedet. E10 er en trafikkert gjennomfartsvei med hastighet 60km/t. Års-
døgnstrafikken målt langs E10 fra Leknes til Moskenes varierer fra 900 - 1600, og var per 2018 ca. 
dobbelt så stor i juli som i januar. Reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs Flakstadveien vil 
gi økt trafikksikkerhet for gående og syklende i området.

STØY
Det er i dag moderat trafikkstøy knyttet til stamvei gjennom Ramberg; Flakstadveien (E10). Veien 
har hastighet 60km/t og varierende ÅDT fra 600-1600 (KVU-E10)

RISIKO OG SÅRBARHET (miljø)
Ramberg omfattes av store skredsoner som legger vesentlige begrensninger på utbygging-
smuligheter. Skredsonekart fra 2020 er lagt til grunn i tomteanalysen. 

OMRÅDEANALYSE



MINIHUS / COMPACT LIVING

Prosjektet som planlegges for tomten har en ambisjon om å finne de mest relevante og tidsaktuelle løsninger for å 
kunne bli en visningsarena og et pilotprosjekt for minihusfelt konseptet som er meget populært verden over. Det plan-
legges flere små boliger i størrelser 35-70 kvm på fjellsiden (i tilknytning til et større hovedbygg på strandsiden).

Minihus er en miljøvennlig og attraktiv boligtypologi som gir et mindre fotavtrykk både hva gjelder kvdratmeter og 
CO2 utslipp. Konseptet Minihus (Compact Living) handler om å bo funksjonelt på mindre areal og hvordan man kan 
utnytte boligens kvadratmeter optimalt.  Å bo kompakt motiverer til en mer bærekraftig livsstil som forbedrer både 
livskvalitet og miljøutsikter ved å oppmuntre oss mennesker til å revurdere begrepet «nok», både når det kommer til 
areal, ting og egne prioriteringer.

Flakstad kommune har behov for flere boliger i nær avstand til skole, butikk, helse og andre sentrumstilbud. Kom-
munen har deltatt i utredning av minihus som et supplement for de som ønsker å ha et enklere boligalternativ.  Dette 
er et aktuelt tiltak for følge opp vedtatt boligpolitisk plan for Flakstad. Minihus vurderes som aktuelle i det området 
som denne eiendommen omfatter, med attraktiv beliggenhet og utsikt mot Rambergstranda. Flakstad kommune er 
i gang med et felles arbeid med kommunene i Lofoten for å utvikle en ny klima- og energiplan. Innovative og mil-
jøvennlige løsninger er et viktig tema i denne sammenheng.

TOPOGRAFI OG TYPOLOGI
Fjellsiden av tomten består av skrånet terreng som jevnes ut på tomtens øverste del. Øverst på tomten ligger også 
den beste plasseringen mhp utsikt, og det er her tiltakshaver ønsker å etablere egen bolig. Tomtens topografi tilsier 
en terrassert bebyggelse som har potensiale til å integreres godt i landskapet og redusere den visuelle påvirkningen i 
landskapet. Bebyggelsen integreres i landskapet ved en delvis nedgravd løsning der bygningenes bakvegg bygges 
inn i terrenget ved å fylle tilbake med jordmasser som glir sømløst over i bygningens grønne tak hvor stedsegen grunn 
vegetasjon får en kamuflerende effekt på bebyggelsen. Slik gis bebyggelsen et underdanig uttrykk i landskapet og 
det bygde miljøet opptrer som en integret del i sine omgivelser. 

Tomtens kotelinjer tilser en bebyggelse som plasseres som rekketun langs med kotelinjene. Dette gir minst mulig 
inngrep i landskapet og gir potensiale til å integrere bebyggelsen i terrenget på en hensiktsmessig måte samtidig 
som man når en høy utnyttelse av tomten. De enkelte boligene planlegges med et beskjedent fotavtrykk og med 
en trappert plassering som gir gode utsiktsforhold for bakenforliggende bebyggelse og sikrer gode solforhold mellom 
boligene. Fjellsiden av tomten ligger høyt i forhold til fylkesveien og Rambergstranden nedenfor og tilrettelegger for 
gode boliger med en unik beliggenhet og svært gode sol - og utsiktsforhold. 
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BEBYGGELSEN GIS ET SÆREGNET UTTRYKK GJENNOM FORM, MATERIALITET OG BRUK AV GRØNNE TAK

TERRENGET VOKSER OPP FRA BAKKEN OG BLIR TIL BYGNINGENS TAK, SOM ÅPNER OPP MOT HAVET . 



MATERIALITET

Materialene skal i størts mulig grad gjenspeile det omkringliggende landska-
pet og naturmiljøet for at bebyggelsen skal falle naturlig inn i sine om-
givelser. Fasademateriale vil kunne bestå av lokal naturstein på utvalgte 
fasader og partier nær terreng. Fasader og overflater uten direkte kontakt 
med terreng vil kunne kles med stående trepanel i malmfuru. Malmfuru er 
kjerneveden i furu, som fra naturens side er mettet med stoffer som gjør den 
motstandsdyktig for råte og sopp. En trekledning som malmfuru er et mil-
jøvennlig og alternativ med god holdbarhet og et lavt vedlikeholdsbehov. 
Treets utseende vil endres over tid, og vil med påvirkning fra vind og vær 
oppnå en naturlig gråtone som vil bidra til å dempe bebyggelsens inntrykk 
ytterligere. Jernvitrol kan benyttes for å fremskynde gråningsprosessen og 
sikre en jevnere gråtone. 

Glasspartiene rammes inn av tynne svarte karmer for å redusere innrammin-
gens visuelle påvirkning. Vindusflatene søkes mest mulig sammenhengende, 
slik at vinduenes speileffekt sett utenfra vil kunne bidra ytterligere til at be-
byggelsen i fjellsiden opptrer som en integrert del av landskapet rundt, ved 
at den også gjenspeiler landskapet og naturen i forkant. 

Taket vil kunne dekkes med stedsegen grunn vegetasjon som gress og strå 
fra tomten. Sammen med fasader i naturstein og grånet malmfuru vil ste-
dets naturllige elementer plukkes opp igjen i bebyggelsen. Fjellet bak gjens-
peiles i natursteinen og gråfargen på fasaden, mens gresslettene i området 
trekkes opp på taket og omfavner bebyggelsen. Stranden og havet vil fra 
utsiden gjenspeiles i vindusflatene. Slik vil bebyggelsen gjennom sin material-
itet få et underdaning uttrykk i landskapet og opptre som en naturlig del av 
sine naturlige omgivelser, 

BEBYGGELSEN VOKSER OPP OG UT AV LANDSKAPET MED RYGGEN MOT FJELLET OG ANSIKTET MOT HAVET

BEBYGGELSEN RESPEKTERER LANDSKAPET OG EKSISTERENDE TOPOGRAFI VED Å INTEGRERES / HEVES PÅ PÅLER

BEBYGGELSEN GIS ET SÆREGNET UTTRYKK GJENNOM FORM, MATERIALITET OG BRUK AV GRØNNE TAK

TERRENGET VOKSER OPP FRA BAKKEN OG BLIR TIL BYGNINGENS TAK, SOM ÅPNER OPP MOT HAVET . 



2

3

1

4

5

PLAN LAYOUT

MINIHUS

1. Inngang
2. Bolig
3. Overdekket terrasse
4. Solrom / drivhus
5. Atelier / Studio / disp.
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ÅPEN FASADE MOT HAVET 
(MULIGHET FOR DRIVHUS/SOLROM PÅ KORTSIDE)

DELVIS NEDGRAVD FASADE MOT FJELLET (ULIKE ALTERNATIVER)

SNITT



PLAN LAYOUT

1. Utv. Parkering
2. Inngang
3. Lager/wc/kontor
4. Galleri / utstilling
5. Publikumsareal / cafe
6. Atelier / arb.rom / Studio
7. Kjøkken / kontor
8. Utv. terrasse på påler
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GALLERI / ATELIER
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SNITT

TERRENGET VOKSER OPP FRA BAKKEN OG BLIR TIL BYGNINGENS TAK, SOM ÅPNER DE INNVENDIGE AREALENE OPP MOT HAVET. 

VARIASJONER AV FORMUTTRYKK



SNITT
VIST MED ATELIER I BAKKANT

INNGANGSPARTI  MED ATELIER / STUDIO I BAKKANT

TILBAKEFYLT MASSE

VINDU PÅ HEMS (FOR NATURLIG VENTILASJON)

HEMS TIL OPPBEVARING / EKSTRA SOVEPLASS

OVERBYGGET TERRASSE

EKSISTERENDE TERRENG

STEDSEGEN VEGETASJON PÅ TAK

TERRENGSNITT AV MINIHUS PÅ FJELLSIDEN



TERRENGSNITT AV GALLERI / ATELIER PÅ SJØSIDEN

STORE VINDUSFLATER MOT HAVET

INNGANGSPARTI
OVERBYGGET TERRASSEEKSISTERENDE TERRENG

STEDSEGEN VEGETASJON PÅ TAK

TERRASSE PÅ PÅLER
EVT. LYSGRAV / VERTIKAL HAGE

EVT. TAKOPPLETT FOR VENTILASJON



SOLENERGI
Gjennom passive løsninger vil solens energi kunne benyttes til oppvarming 
av boligen. Et overbygg på solfasaden vil redusere solinnslipp på varme 
sommerdager, men samtidig slippe inn solstråler på vinterstid, når behovet 
for ekstra oppvarming er størst. Gulv i støpt betong (synlig) vil fungere som 
termisk masse ved at det vil absorbere solens stråler og bidra til å regulere 
innetemperaturen på dagtid, og deretter slippe varmen ut i rommet på nat-
testid. Slik oppnår man en mer jevn innetemperatur gjennom døgnet. 

NATURLIG VENTILASJON 
Ved å plassere åpninger på motsatt side av rommet og i ulik høyde vil man 
kunne ta bruk av termisk oppdrift og kryssventilering for å regulere innetem-
peratur og luftkvalitet i boligen. Kjølig og frisk luft trekkes inn via åpninger 
i skyggelagt vegg. Når inneluften blir varmet opp stiger den oppover ved 
hjelp av termisk oppdrift og ventileres ut av åpninger plassert høyt i motsatt 
side av rommet. Slik oppnås en effektiv og naturlig ventilasjon av boligen 
uten behov for innviklede og energikrevende løsninger.

ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

NATURLIG VENTILASJON

TERMISK MASSE I GULV (REGULERER INNETEMPERATUR OG ABSORBERER SOLENERGI)

SOLAVSKJERMING SOM SKJERMER SOMMERSOL OG TILLATER VINTERSOL

NATURLIG ISOLERT ATELIER / STUDIO / BOD

ISOLERENDE JORDMASSER I BAKKANT 

TAK MED VEGETASJON / MULIGHET FOR SOLCELLER

SNITT
VIST MED BOD I BAKKANT



TERMISK MASSE I GULV (REGULERER INNETEMPERATUR OG ABSORBERER SOLENERGI)

SOLAVSKJERMING SOM SKJERMER SOMMERSOL OG TILLATER VINTERSOL

TAK MED VEGETASJON / MULIGHET FOR SOLCELLER

OPPSAMLING AV REGNVANN

NATURLIG VENTILASJON

SOLAVSKJERMING / SOLENERGI

FJELLSIDEN SJØSIDEN
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PARKERING SJØSIDEN (ALTERNATIVER)

SNITT ALTERNATIV 2. PARKERINGSKJELLER MED UTV. NEDKJØRING

Sign. GodkjentKontroll: Rev. ID

Prosjektnr.

Prosjektnr.

Fase.

Status

Dato opprettet

Dato oppr.

Mål

1:1000

Tegningsnr.

DOK 18

Tegning:

UTOMHUS SJØSIDEN
EKSEMPELFIL
Adresse 0000 Sted

Gnr./Bnr.

Gnr/Bnr/Festenr

200,73 m2

200,73 m2

Sign. GodkjentKontroll: Rev. ID

Prosjektnr.

Prosjektnr.

Fase.

Status

Dato opprettet

Dato oppr.

Mål

1:1000

Tegningsnr.

DOK 18

Tegning:

UTOMHUS SJØSIDEN
EKSEMPELFIL
Adresse 0000 Sted

Gnr./Bnr.

Gnr/Bnr/Festenr

200,73 m2

200,73 m2

ALTERNATIV 2. PARKERINGSKJELLER MED UTV. NEDKJØRINGALTERNATIV 1. PARKERING PÅ GRUNN



PROSJEKTPLANSJE:
ULIKE VARIASJONER / STØRRELSER

MINIHUS FJELLSIDEN
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