
Et liv med tid til livet… 

”Alt det du kan gjøre, og alt 

det du kan drømme at du kan 

gjøre, skal du sette i gang med. 

I djervheten bor geniet, kraften 

og magien.”        
   

                                      

  Johann Wolfgang von Goethe  

Hurdalsjøen  



Økolandsbyen  

i Hurdal 

 
Er det mulig å leve 
bærekraftig og samtidig øke 
livskvaliteten ? 
 
 
Er det mulig å etablere et 
moderne boligområde hvor 
en kutter energi- og 
ressursforbruket med 80% ? 

Vision without action is merely a dream 
Action without vision just passes time 
Vision with action can change the World 

                                                                 

                                                J.Baker 



       Farfar - farmor                               Far                                                         Simen 

     Sørbråten Gård i Maridalen, Oslo (økologisk besøksgård)  

   3 GENERASJONER ØKOPIONERER 



   FINDHORN  FOUNDATION 



   INTERNASJONALT NETTVERK 



  HOLISTISK – ALT HENGER SAMMEN MED ALT 



   EN KOMPLETT MODELL 



 
 
 

  

SELVFORSYNT PÅ ENERGI  



HURDALSSJØEN ØKOLOGISKE LANDSBY SA 





 

 1994 - 1996 Befaring økolandsbyer i Storbritannia, Sverige & Danmark  

 

1998 Kilden Økosamfunn (forening og stiftelse) etableres – etter hvert forening med ca. 200 medlemmer.  

  

1999 Befaring på et 50-talls eiendommer på Østlandet. Konkrete muligheter på Nesodden, Hobøl og Hurdal.  

  

2001 Ordfører i Hurdal kontakter Kilden Økosamfunn med ønske om at vi skal etablere Økolandsbyen i deres 
kommune.  

  

2001 Hurdalsjøen Økologiske Landsby BA stiftes. Samvirkemodell - andelslag  

  

2002 Forpakter Gjøding Gård av Hurdal kommune og setter i gang arbeidet med reguleringsplan bl.a. i samarbeid 
med Gaiaarkitekter, KanEnergi og UMB på Ås  

  

2002 Økolandsbyen inviteres til Husbankens seminar ”Boliger med noe attåt” arrangert av sjefarkitekt Trude Lund, 
innleder et samarbeid og får støtte til arbeidet med reguleringsplan. Husbanken og Økolandsbyen har i årene som 
kommer jevnlige møter for å tilpasse hele prosjektet til Husbankstandarder i alle ledd.  

  

”I forkant” v/Sjefarkitekt Trude Lund  

”Gode boligområder i BÆREKRAFTIGE LOKALSAMFUNN”  

”Bebyggelsesplaner som et verktøy for helhetlig områdeutvikling”  

”Boligkvalitet i Husbanken – i perspektiv”  

”God kvalitet gir grunnlån”  

”Miljøvennlige og universelt utformede boliger”  

”Miljø og energi”  

”Materialbruk og inneklima”  

”Miljøvennlig forvaltning, drift og vedlikehold”  

”Økt arealeffektivitet og hensynet til biologisk mangfold”  

  

2003 Avklaringer med Oslo og Akershus Fylkeskommune - kulturminner - arkeologer  

  

2003 Medlemmene bygger hus og flytter til gården.  

  

2004 Kjøper Gjøding gård.  

  

2004 ”Miljøtankegang og økologi i vinden” Media begynner å lage reportasjer. NRK, TV 2, Aftenposten, Dagbladet, 
Romerikes Blad, ukeblader og fagmagasiner, Østlandssendingen, P2 med flere.  

HISTORIKK ØKOLANDSBYEN 



  

2006 Reguleringsplan vedtas i kommunestyret  

  

2007 Prosjektering vei, infrastruktur, naturbasert renseanlegg, økologiske typehus  

  

2007 Eiermodeller og gjennomføring. Husbanken anbefaler oss å samarbeide med et boligbyggerlag. Vi har et ti-talls 
møter med: ROBO, NITBO, KOBBL, EBBL  

 

2007 ”Fra selvbygging til ferdighus”. Økolandsbyen velger ny strategi etter råd fra Husbanken. Arbeidet med Norges 
første ”fullblods” miljøboliger (Shelter) settes i gang i samarbeid med Aktivhus. 

  

2008 Oppstart bygging av barnehagebygg boligtun 1 

  

2009 Grunnlånssøknad fra Husbanken innvilges.  

  

2009 Inngår avtale med HOBBL om prosjektledelse, økonomistyring, forhandlinger og kvalitetssikring av entreprenører 
og underleverandører, forretningsførsel, stiftelse av borettslag med mer.  

  

2009 Blir invitert til møter med Regjerings- og Stortingsrepresentanter.  

Har en rekke møter med Departementer og Komiteer.  

  

2010 Justert bebyggelsesplan  

  

2010 Reportasje i DNBNOR EIENDOM. Møte m/Terje Buraas adm. dir. i Postbanken Eiendom vedr. boligmarkedet på 
Øvre Romerike etc.  

  

2010 NRK og forskningsleder i Folkehelseinstituttet Bjørn Grinde skal lage dokumentar om økolandsbyer i Europa og 
Norge (Hurdalsprosjektet) som et innspill i debatten om hvordan bedre den norske folkehelsen (se brev).  

  

2011 Revidert utbyggingsbudsjett klart, alle tilbud er kvalitetssikret og ”bundet opp”, entreprenører klare, kommunen 
klar, fremdriftsplan klar.  

  

2011 Finansiering 

 

2012 Oppstart bygging 

 

FORTS. HISTORIKK 



SAMARBEIDSPARTNERE 



GJØDING GÅRD 

- Tidl. Hurdal Prestegård 

- Areal: 690 daa. 

- 170 daa. dyrket mark 

- 300 daa. skog/kulturlandskap 

- 140 daa. boligområder 

- 60 daa. gårdstun-/næringsområder 



 

 

Kulturhus 

 

Kontorfellesskap 

 

Folkehøyskole 

 

Naturcamping 

 

Cafe/Butikk 

 

 

Verksteder (tre, keramikk, metall, 

lær) 

 

Kurslokaler 

 

Barnehage 

 

Helsesenter  

 

 

 

Boligtun 1 



MEITEMARKEN BARNEHAGE 





ANDELSJORDBRUK & 

INNKJØPSRING 

SELVFORSYNING: KORN, GRØNNSAKER, URTER, FRUKT & BÆR, MELKEPRODUKTER, FISK, NOE KJØTT 

LOKAL PRODUSERT:  

STORINNKJØP: IMPORTVARER (OLIVENOLJE, KAFFE, FRUKT, NØTTER, PASTA, SALT ETC.) 

 

  





    OPPLEVELSESBAKERIET 







ENERGI INNEKLIMA MILJØ 

ØKOLANDSBYENS HUSFILOSOFI 
PROFETEN 



ENERGI 

MILJØ INNEKLIMA 

AKTIVHUS 

«Husk at vi bygger for at det skal bo mennesker i 

husene. Ikke for at de skal bruke minst mulig energi. 

Spørsmålet må bli “hvordan bruker vi energi og 

andre ressurser mest mulig effektivt for helse og 

velbefinnende?” Bolig og bygd miljø kan være 

avgjørende for helse» 

  

Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet 

 

HVA ER DET OPTIMALE HUS ? 





AKTIVHUS – NESTE GENRASJON MILJØHUS 



AKTIVHUS – NESTE GENRASJON MILJØHUS 



AKTIVHUS – NESTE GENRASJON MILJØHUS 



AKTIVHUS – NESTE GENRASJON MILJØHUS 



AKTIVHUS – NESTE GENRASJON MILJØHUS 



AKTIVHUS – NESTE GENRASJON MILJØHUS 



AKTIVHUS – NESTE GENRASJON MILJØHUS 



modeller 

SHELTER 1 
84 m2 BRA 

SHELTER 3 
119 m2 BRA 

SHELTER 2 
119 m2 BRA 

SHELTER 4 
154 m2 BRA 

Liten bolig med fullverdig 

planløsning. 

Arealeffektive og fullverdige 

løsninger. 

 Tilpasset livsløpsstandard! 

3 soverom, fullverdig bad, 

åpent kjøkken og opphold, 

solenergi mm.  

Enebolig med mange soverom 

og gode livsløpsløsninger. 

Hems og 4 soverom. Ekstra 

gjesterom, soverom eller kontor 

i 1. etasje. 

 Stort kjøkken med mulighet 

for vedfyrt ovn/ komfyr.  

Universell standard 

Enebolig med grovkjøkken – 

velegnet for en økologisk livsstil! 

 Egen kjøkkenavdeling med 

grovkjøkken og kjøkkeninngang. 

 3 soverom i 2. etg + bod og 

romslig hems. 

Livsløpsstandard kan oppnås 

ved å avdele del av oppholdsrom 

til soverom. 

Enebolig for storfamilien. 

Egen kjøkkenavdeling med 

grovkjøkken og kjøkkeninngang. 

Fullverdig livsløpsløsning i 1. etasje.  

4 soverom i 2. etg + bod og romslig 

hems med utsikt.  

Stor soveromsavdeling med kontor 

og garderobe i 1. etasje. 

SHELTER-modeller 





     FINANSIERING 



AKTIVHUS – NESTE GENRASJON MILJØHUS 





HULDRA BORETTSLAG 



BOLIGTUN 1, ØKOLANDSBYEN 



  

 ”We can only describe our work as 

succesful when it is in some way of service 

to mankind” 
 

       Yogananda 


