
Torsdag 15. mars 2012 Nyheter 9

nytt liv ved havet

Utnytter blå og grønn kjøkkenhage
Roar Svenning & Co. vil lage
et eget matlaboratorium i
Sossvika.

På innsiden: Bygdeboksen sett innenfra med utsikt over havet
utenfor Stokkøya. Illustrasjon: Pir II Arkitekter

Hav og havn rett utenfor: Gjenbruk av glass fra Holtermanns-
veien1i Sossvika på Stokkøya. Glassbygningen ligner gammeldagse
fiskehjeller. Illustrasjon: Pir II Arkitekter

By og land
hand i hand:
Aktørene er fra
venstre Roar
Svenning, Ingrid
Langklopp med
neste genera-
sjon på Stokkøya
på armen, arki-
tekt Mette Me-
landsø (bak),
arkitekt Og-
mund Sørli,
begge Pir II
Arkitekter og
regiondirektør i
Entra, Karl Fred-
rik Torp.

– Med både en blå og grønn
kjøkkenhage i «bakgården» vår
mener vi det ligger godt til rette
for et senter for mat, sier Sven-
ning.

Dette planlegges allerede i
første byggetrinn i bygdeboksen
som skal bli ferdig i løpet av året.
– Vi vil lage et senter for ut-

danning, forskning, kurs for
produksjon av mat. Vi vil lage et
samlingspunkt for både utdan-
ning, forskning og næring, sier
han.Og han stopper ikke der.

– Det er stor mangel på kok-
ker både i Norge og i Norden.
Samtidig er det et stort fokus på
det nordiske kjøkken.Vi vil sam-
arbeide med videregående sko-
ler, høyskoler og universitet i
trøndelagsfylkene for å bidra til
å rekruttere flere unge til yrket,
sier han.

Utvikler en hel landsby
Ambisjonene er skyhøye
med den nye landsbyen på
Stokkøya.

– Vi skal lage et fullskala labora-
torium for det å bo, arbeide og
leve. Det skal være banebry-
tende og visjonen er at prosjek-
tet skal få stor internasjonal
oppmerksomhet, sier Roar
Svenning og Ingrid Langklopp i
prosjektledelsen.
Prosjektet skal bli et pilotpro-

sjekt som kan brukes som en
mal for vitalisering av den nor-
ske landsbygda, og det skal skje
medbruk avmoderne arkitektur
og mat. De ser for seg både fis-
keri, bakeri og gartneri med
hengende hager på Stokkøya.
– Dette skal bli en synliggjø-

ring som strekker seg ut over de
nasjonale grenser, sier prosjek-
teierne.

20 eneboliger
Dette skal landsbyen inneholde:
● Bygdeboksen med gjenbruk
av materialer fra Holtermanns-

veien 1, blir det første bygget i
Sossvika.Glassbygg ferdig i juni
i år, innvendige bygg ferdig til
høsten.
● Videre skal det bygges 20
større ogmindre eneboliger.
● Ca.10 leiligheter.
● 5–10 næringsetableringer.
● 4–6 forskningsprosjekt.
● Fellesfasiliteter.

Arkitekter fra 4 land
Prosjekteierne på Stokkøya har
invitert fire internasjonale arki-
tektkontor til å kommemed for-
slag til hvordan en moderne bo-
lig på bygda kan være.
Disse har levert hvert sitt skis-

seprosjekt:
● More Architecture, Bordeaux,
Frankrike – «Bygda 2.0».
● Daigo Ishii + Future-scape Ar-
chitects, Tokyo, Japan – «House
for Sossvika».
● Pir Dos, Buenos Aires, Argen-
tina –«Casa Patio».
● Pir II Oslo, Oslo, Norge –
«Bygda 2.0 Brukermanual».


