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Folkehelse og sosial bærekraft 





Vi bygger Nord-Norge
‟A vision without a strategy remains an illusion” sitat Lee Bolman

Bygge boliger for medlemmer

• Fokus på inkluderende, trygge bærekraftige bomiljø.
• Utvikle bydeler og nærmiljø tjenester.
• Tilrettelegge for sosiale møteplasser og dele tjenester.
• Sørge for tilgjengelighet og miljøvennlige transportsystemer.
• Verne og sikre kultur- og naturarv og biologisk mangfold.
• Grønne lunger med muligheter for planting og dyrking.

• Redusere energibruken og bruke fornybar energi til en 
overkommelig pris for alle.



Øvre Kroken Tromsø

Prosjektet har en høy miljøambisjon, 
miljøsertifisering Breeam-NOR på 
energi, materialbruk og CO2-emisjon. 
Videre vektlegges å styrke grunnlaget 
for kollektivtransport, moderat
parkeringsdekning og 
bildelingsordninger, trafikksikker 
kommunikasjon og bevisst etablering 
av sosial infrastruktur.





Øvre Kroken

Samfunnsansvaret

Boliger til alle

Leilighets miks: 

• ungdomsboliger (rimelig boliger for alle)

• familieboliger (townhouse)

• seniorboliger

• kommunale omsorgsboliger med døgnbemannet personalbase

Gode finansieringsløsninger: 

• forkjøpsrett (generasjons- og familiefordel - arve medlemskap)

• Bonords kausjonsmodell med skatte fordel

• grønne lån både for utbygger og andelsinnehaver

• boligbyttesikring - sikring for kjøper for å unngå doble bokostnader.



Øvre Kroken

Folkehelse og sosial bærekraft

Felles delearealer

• dele arealer med sosiale soner, Co-working arbeidsstasjoner 

• felles vaskeri, skismørebod, sykkelverksted mm.) 

• treningsrom, selskapslokaler, besøksleiligheter, pakkeautomat

Transportsystemer

• oppfordre til bruk av sykkel og gående (2 sykkelparkering til hver 
leilighet i garasjeanlegg)

• redusere bilbruk (60% parkeringsdekning), bildeling (bilpool)

• tilrettelegge for økt kollektivbruk 

Nærmiljø

• barnehage, nærbutikk, idrettshall og gangavstand til skole

• akebakke, ny lysløype, ski in/ut til lysløype og kroken alpinanlegg

• gangavstand til bydelssenter, bibliotek, legekontor, kjøpesenter



Øvre Kroken

Fornybar energi til en overkommelig pris

Egen varmesentral

• solenergi solceller 

• plussenergi, selge overskuddstrøm

• vannbåren gulvvarme med varmepumpe og energibrønner 

Smarthusteknologi 

• energimålinger av forbruk

• digital varmestyring

Grønn og bærekraftig utbygging

• klimagassregnskap

• miljøvennlige byggematerialer

• lokale entreprenører og rådgivere



• Leaders of innovation, agents of fair energy transition



Takk for oppmerksomheten!
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