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| Beskrivelse av prosjektet

Da jeg nå går i gang med mitt avsluttende semester på skolen, har jeg 
valgt å ha prosjektet mitt i Seoul. Prosjektet har fått tittelen, “The Urban 
Hanok: A transformation and addition to the traditional house in 
Seoul”. 

Med bakgrunn i en masterutdannelse innenfor fagfeltet bygnings 
transformasjon, har jeg valgt å transformere et tradisjonelt koreansk 
hus, en `hanok`, i byen Seoul. Det siste århundre har Seoul hatt en 
enorm økonomisk vekst, og samtidig som en økende middelklasse 
har vokst frem, har høyhuset blitt den dominerende boformen i byen. 
Utviklingen har gått på bekostning av byens historiske lag, og hvor 
man i dag har kun få spor igjen av urbane hanok-områder. Prosjektet 
tar for seg en av disse gjenstående bygningene, hvor transformasjonen 
utforsker hanoken i et fremtidig perspektiv. Fokuset ligger i hvordan 
en utsatt bygningstypologi kan tilpasse seg den urbane utviklingen, og 
møte dagens boligbehov. Oppgaven ønsker å diskutere et forslag som 
hverken er rivning, eller konservering; heller, vise hvordan man kan 
tilføre nye lag, og tilbakeføre hanokens verdi som boform. 

Som program har jeg valgt å ta fatt i den nåværende 
boligproblematikken i hovedstaden, der spesielt den yngre 
generasjonen opplever en mangel på rimelige boliger. Samtidig har 
man de senere årene sett en endring i de demografiske mønstre hos 
de unge. Flere velger å bo alene, hvor nyere tall viser at nærmest 
halvparten av alle husstander består av kun en eller to personer. I 
ønsket om å bo selvstendig i byen møter derimot mange av de unge på 
motstand, og spesielt unge, nyutdannede kvinner. Prosjektet ønsker å 
skape et bofellesskap for unge kvinner i Seoul, hvor den arkitektoniske 
utformingen vil handle om å skape overganger mellom de private, 
semi-private, og offentlige rom. 
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| Studietur til Seoul (28.08.2018 - 11.09.2018)

Oppgaven startet med å dra på studietur til Seoul. Hovedformålet var 
å finne en hanok å transformere. Som oppgavetittelen indikerer, så 
ønsker jeg å tilføre en ny bygningsmasse til hanoken. Det ble derfor 
et mål å finne et site som møtte noen krav knyttet til mulighet for 
utvidelse, og jeg ønsket også å finne et område der hanoken stod i 
kontrast til andre bygningstypologier og skala. 

Prosessen med å finne et site ble å undersøke noen ulike områder i 
byen som fortsatt har hanok bebygde områder. Jeg fokuserte i hovedsak 
på tre ulike nabolag i Seoul: Ikseondong, Bukcheon og Seochon. 
Nabolagene ligger relativt tett på hverandre, i samme nordlige distrikt i 
Seoul, nemlig Jongnu-gu.

På studieturen fikk jeg bekreftet mange av de registreringene jeg hadde 
gjort meg på forhånd av turen. Av de hanokene jeg hadde notert ned 
som potensielle sites, var flere blitt revet. Et annet utfall var tilfeller der 
en hanok som på kart viste noe form for ledig plass omkring tomten, 
nå var blitt fylt ut med en ny bygningsmasse. Man fikk virkelig oppleve 
hvor tettbebygget byen faktisk er, og også hvor raskt bygninger skiftes 
ut. 

Etter flere dager med registreringen landet det på en hanok som i dag 
er bebodd av et gammelt ektepar, og som ligger i nabolaget Seochon. 
Seochon ligger vest for palasset Gyeongbokgung, og er ett av Seouls 
eldste nabolag. I dag er området blitt attraktivt for unge mennesker, da 
det de senere årene har kommet flere kafeèr, restauranter, gallerier og 
butikker. På denne måten passet det godt med programmet. Hanoken 
ligger også tett på noen nyere, fire-fem etasjes bygninger, som dermed 
oppfylte ønsket om å ha et site hvor man kan arbeide med kontraster i 
skala, og opp mot andre typologier i byen.
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Jongnu-gu
Ett av 25-gu`s, (distrikter). 
Distriktet i Seoul hvor jeg 
undersøkte potensielle 
sites.

Kart Seoul 1930
Hanoken er plassert vest 
for palasset, og byr på en 
rik historisk fortid.
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| Site registreringer

Da jeg hadde valgt site, gikk jeg i gang med å gjøre noen undersøkelser 
i nabolaget. Diagrammene nedenfor forteller noe om den nærmeste 
konteksten, og hvordan området de siste årene har blitt mer og mer 
kommersialisert, og dermed utsatt for gentrifisering. En annen 
registrering jeg gjorde meg var hvor tett disse områdene er blitt 
bebygget, og hvordan man beveger seg gjennom bygningene i noen 
utrolig smale gater.

Hanoken ligger opp mot en tydelig bakside, en bygning som huser bla. 
kafè og bokhandel. Det er tydelige spor etter et nylig revet bygg, og 
før eller siden vil det bli bygget noe nytt på denne tomten. Oppgaven 
ønsker dermed å vise en alternativ løsning, der man heller kan bygge 
videre på den eksisterende hanoken. 

Bildene viser også en av karakteristikkene ved hanoken, nemlig det 
indre gårdsrommet, kalt `madang`. Hanoken er utformet slik at 
rommene vender inn mot madangen og skaper dermed introverte rom. 
På denne måten opprettholdes privatlivet i et område hvor gatene er 
smale, og byggene ligger tett.
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Transformerte hanoker i Ikseondong

Arario Museum // Kim Swoo Geun

Arumjigi gallery // Kim Jongkyu + m.a.r.u.network

Hakgojae gallery// One O One Architects

| Referanseprosjekter og inspirasjon på turen
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| Oppsummering 

Studieturen til Seoul varte i to uker, og har vært en viktig reise for 
oppgaven. På turen ble jeg bedre kjent med den koreanske kulturen, og 
jeg har lært mer om hvordan det er å bo i denne hektiske storbyen. 

Det var også viktig for meg å oppleve hanoken, og hvordan det er å 
oppholde seg i denne form for bygning. Jeg var så heldig å slippe inn 
i den hanoken jeg har valgt å jobbe med, og det var spennende å se 
romutformingen, og de karakteristiske elementene ved en typisk urban 
hanok.

Videre har turen gitt meg et innblikk i hvordan man bygger i Seoul i 
dag, og det har vært interessant å se nyere arkitektoniske prosjekter. 
Mest nyttig er prosjektene som jobber med møtet mellom gammelt 
og nytt, og hovedsakelig der det handler om å skape et møte, eller en 
gjentolkning av hanok og en ny bygningsstruktur. 

Til sist ønsker jeg å takke Afag for støtten til turen!


