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OM DETTE HEFTET: 
 
Heftet har sitt utgangspunkt i det mangeårige 
arbeidet i Husbanken og Byggeskikkutvalget 
på temaet ”Bærekraftig byggeskikk”. Bak dette 
arbeidet ligger en søken om konsekvens og 
faglig kvalitet,  og et ønske om å avdekke mest 
mulig konkrete kriterier for god (og bærekraftig) 
byggeskikk - og dermed for god tettsteds- og 
spesielt boligutvikling.  
 
Byggemåter og preferanser i dag bygger 
neppe på lokale, langvarige sammenhenger 
slik de gjorde før i tiden. Kan det formuleres 
omrisset av en ”bærekraftig byggeskikk” ? 
Begrepene byggeskikk og bærekraft forstås på 
svært forskjellige måter. 
 
Heftet fokuserer tre spørsmål: 
1 - Begrepsforståelse endrer seg raskt, hva 
mener vi med disse begrepene?  
2 - Hva er hovedtrekk og problemstillinger i 
utviklingen? 
3 - Hvordan best påvirke utviklingen? 
 
Etter avslutningen av programmet om dette 
temaet i Husbanken fikk NABU i oppdrag å 
arbeide med videreføring og formidling. Dette 
tok utgangspunkt i avslutningsrapporten til 
Erlend Løvstakken, Bærekraftig byggeskikk 
(Husbanken 2002), og dette heftet er i stor 
grad basert på samme arbeidet. 
 
Forfattet av: 
Chris Butters og Erlend Løvstakken (del 1 og 
2), Chris Butters (del 3 samt bilder/redaksjon). 
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Del 1  
BEGREPSFORSTÅELSE 
 
 

1.1 BYGGESKIKK OG 
BÆREKRAFT  
 
Innledning 
Byggeskikk og bærekraft: To innholdsrike og 
vanskelige begreper. Det ene tilbakeskuende, 
det andre fremadskuende? Mange forstår 
begrepene slik, men spørsmålet kan også 
stilles omvendt: Hvordan ”skikke” gode, gamle 
kunnskaper videre i det som bygges i morgen - 
og hvordan bygge like bærekraftig som en 
gjorde, på mange måter, i går? 
 
Vi ønsker å aktualisere problemstillinger 
knyttet til bolig- og stedsutvikling slik at en 
både tar vare på tradisjoner, og sikrer en mer 
bærekraftig utvikling. Kan vi skape kontinuitet, 
få fortiden og fremtiden til å henge sammen?  
 
Byggeskikk-begrepet formidler en historisk 
sammenheng, knyttet til stedsforståelse, og en 
meningssammenheng, knyttet blant annet til 
klima, teknologi og kultur. Vi får også frem en 
verdidiskusjon - som balanserer mellom 
folkelige og faglige oppfatninger, samt mellom 
etablerte og nye samfunnstrender. Bærekraft-
begrepet på sin side bygger likedan på 
stedsforståelse, på sammenhenger og ikke 
minst, på verdier. 
 
Byggeskikk-arbeidet i Husbanken har hatt som 
hovedmål å fremme god byggeskikk. Fokuset 
har med andre ord ikke primært vært 
byggeskikkforskning i og for seg, men knyttet 
til dagsaktuelle spørsmål rundt kvalitet i våre 
bygde omgivelsene. I løpet av det siste tiåret 
har kvalitet videre blitt sterkt knyttet til det 
nyere begrepet bærekraftig utvikling. Det 
skimtes dermed en rekke spennende koblinger 
mellom begrepene byggeskikk og bærekraft. 
 
Kan det formuleres omrisset av en ”bærekraftig 
byggeskikk” ? Begrepet byggeskikk forstås på 
svært forskjellige måter. 
 
Det viktige er å klarlegge sammenhengene 
mellom disse to begrepene - men uten å tvinge 
dem inn i et kunstig ”ekteskap”. Etter en omtale 
av selve begrepene, drøftes problemstillinger 
som ble viet oppmerksomhet under arbeidet 
med bærekraftig byggeskikk, og som er 
sentrale i boligdebatten generelt. Disse 

problematiseres deretter i forhold til det ”nye” 
bærekraft-begrepet. Videre drøftes kort hva 
kan være effektive og tidsmessige strategier 
for å påvirke bolig- og tettstedsutviklingen. 
 
Heftet fokuserer altså tre spørsmål: 
1 - Begrepsforståelse endrer seg raskt, hva 
mener vi med disse begrepene?  
2 - Hva er hovedtrekk og problemstillinger i 
utviklingen? 
3 - Hvordan best påvirke utviklingen? 
 
Nye forståelsesrammer 
Vi har i lenge vennet oss til å forstå verdenen 
på en sektorisert, endimensjonell måte. 
Byggeskikk har i en stor grad vært ansett som 
et spørsmål om fysiske tradisjoner, byggestil 
og estetikk. På sin side er bærekraft blitt ansett 
som et spørsmål om ressursbruk, forurensing 
og miljøproblematikk. Disse forståelsesmåter 
må utvides. Disse to begrep belyser hverandre 
på fruktbare måter, og begge har stor aktualitet 
for debatten om våre bygde omgivelsene. Men 
så vel rammebetingelsene samt samfunns-
oppfatninger har endret seg, og dette tilsier at 
vi må se på disse begrep på nye måter. 
 
En flerdimensjonell begrepsforståelse fører 
med seg nye måter å forstå våre bygde 
omgivelser på, samt behovet for nye verktøy 
for planlegging og prosjektering - spesifikt i 
øyemed en bærekraftig utvikling. 
 
Bebyggelse må betraktes på en måte som 
omfatter både det umiddelbare fysiske 
fenomenet, den sosiokulturelle sfæren, og 
disses sammenhenger både i rom og i tid. 
Dette er nødvendig for å kunne lese 
omgivelsene, og planlegge basert på en 
helhetsforståelse, noe som i sin tur er selve 
nøkkelen til god bebyggelsesutvikling.  
 
Bærekraft-begrepet omfatter så vel 
økonomiske som samfunnsmessige 
dimensjoner i tillegg til den økologiske. 
Byggeskikk-begrepet har på sin side til en viss 
grad lenge omfattet brede kulturelle og 
verdimessige vurderinger, og har i så måte 
mye å bidra til det ensidige miljøtekniske 
fokuset som har preget bærekraft-debatten.   
 
Byggeskikk og bærekraft er sentrale begrep 
som benyttes i forhold til planlegging og 
bygging, og begge har en verdidimensjon i 
tillegg til det objektive innholdet. Byggeskikk 
kan oppfattes som et rent empirisk kunnskaps-
felt, som beskriver bygningstradisjoner på en 
objektiv måte, men begrepet har også en 



 

 

verdidimensjon i den forstand at tradisjoner og 
”skikk”, på lik linje med bevaring av kulturarv 
generelt, oppfattes som noe positivt i og for 
seg. Bærekraft omhandler også til en viss grad 
vurderinger om målbare miljø- og samfunns-
effekt, men er samtidig nært knyttet til 
forestillinger om hva som er ønskelig politikk 
for fremtiden – inklusiv etisk ansvar i forhold til 
folk langt unna og kommende generasjoner. 
Kort sagt er begge begrepene knyttet opp til 
vurderinger om kvalitet. Vi må dermed også 
kunne snakke om dårlige tradisjoner – eller 
tradisjonelle byggemåter som ikke lengre kan 
anses som gode i dagens verden. På samme 
måte som en økologisk bygning ikke av den 
grunn alene, nødvendigvis vil kunne omtales 
som bærekraftig. 
 
 

1.2. BYGGESKIKK 
 
Begrepets opprinnelse 

Byggeskikk-begrepet benyttes stadig i 
diskusjoner omkring kvalitet i bebyggelse.  
Begrepet har etter hvert fått en flertydig status, 
noe som skaper forvirring i fagdiskusjoner og 
almenn debatt. Vi trenger en konsekvent 
forståelse av begrepet, noe som kan gjøres 
både ved å rekapitulere den opprinnelige 
betydning, og ved å formulere en definisjon på 
et bedre fundament knyttet til begrepet 
bærekraft.  

 
Det var sosiologen Eilert Sundt som først 
brukte begrepet bygningsskikk. Han reiste 
rundt i 1850-1860-åra og gjorde omfattende 
opptegnelser om folks bolig- og levekår på 
landsbygda. Han redegjorde for at folk følger 
uskrevne seder og skikker for hvordan man 
bygger sine hus, og hvordan dette nedfeller 
seg i ulike mønstre for hver landsdel eller 
region. Disse kunne omfatte hovedformen på 
bygningen, om- og påbygging, materialbruk og 
konstruksjoner, funksjonell organisering, 
plassering i landskapet og i forhold til andre 
bygninger, innredning og dekor. 
 
Dette har lenge vært begrepets hovedinnhold - 
å beskrive mønstre for utforming av bygg og 
anlegg knyttet til en steds- og tidsdimensjon. 
Byggeskikken får dessuten en viktig utvidet 
funksjon når vi spør hvordan skikkene har 
oppstått, hvilken bakenforliggende faktorer 
spiller inn, hvordan vi kan lese historien 
gjennom byggeskikken. Og i så fall hvilken 
betydning har en slik lesemåte for å forstå det 
vi planlegger og bygger idag? 

I sin bok Om bygnings-skikken på landet i 
Norge sier Sundt: ”…netop bygnings-skikken 
står i nær sammenheng med den hele kultur-
udvikling”. Dette uttrykker essensen i begrepet, 
nemlig at synlige ulikheter speiler ulikheter i 
hverdagsliv, i naturgitte forutsetninger og i 
kulturelle tradisjoner. Og det at det skapes 
regionale skikker betyr også at disse blir tone-
angivende for all bebyggelse i et bestemt 
region. Den typiske knappe husformen på 
Vestlandet tilpasset et brattlendt, kupert 
landskap, ble også benyttet der hvor det var 
flate jorder, nettopp fordi det var etablert en 
regional byggeskikk.  
 

 
 
Jærhuset 
Bilde: E.Løvstakken 
 

Tilsvarende forhold uttrykker seg også på et 
høyere nivå, når vi ser på overordnede 
mønstre i byform og byutvikling. Den typiske 
norske småbyen langs kysten med røtter i 
1700 og 1800-tallet, startet som enkeltstående 
hus tett plassert langs en strandveg, og grodde 
etter behov der terrenget tillot det. Husene var 
utformet og tilpasset tomtens muligheter, av 
størrelse og utsmykning kunne man lese 
huseierens status og økonomi. Hele sjøfronten 
var bebygd med naustrekker og sjøboder, 
relatert til den næring som stedet var tuftet på. 
Naturgitte og individuelle forutsetninger fikk et 
uttrykk manifestert som den uregulerte, 
selvgrodde bydannelse. 
 
Motsatsen er den planlagte, ofte rutenett-
baserte byen, som i utgangspunktet ofte var en 
garnisonsby, med behov for å legge best mulig 
til rette for militært forsvar og med viktige 
funksjoner strategisk plassert. Mange norske 
byer er en blanding av disse to ulike strukturer. 
All bydannelse gjennomgår en endrings-
prosess, gjerne i faser med felles historisk 
karakter. Utviklinger innen transport har 
selvsagt ført til noen av de største endringer. 



 

 

Modernismens sonedeling likedan. Innflytelsen 
av de enkelte faser kan leses både som 
endringer i bygningsutforming og stiltradisjoner 
innenfor en eksisterende bystruktur - 
eksempelvis kvadraturen i Kristiansand - og 
som overordnede forskjeller i bebyggelses-
struktur ved ekspansjon, eksempelvis 
Grunerløkka eller Groruddalen i Oslo. Et 
særtilfelle er store bybranner, som kan føre til 
fullstendige nye bystrukturer og arkitektur. 
(Ålesund, Bergen, Bodø og andre som ble 
ødelagt under krigen). Poenget er at 
byggeskikken i de enkelte tidsepoker hjelper 
oss til å lese historien, både endringene i seg 
sjøl, og de verdier og forutsetninger forøvrig 
som til enhver tid dominerte. 
 
 

 
 
Ålesund – byforming i Jugenstil etter bybrann 
Bilde: C.Butters 

 
Stabilitet eller moter? 
Men kan vi bare snakke om byggeskikk så 
lenge det handler om stabile mønstre knyttet til 
lokale ulikheter? Disse lokale forutsetningene 
er ikke lengre styrende, men er opphevet av 
kulturelle, tekniske og markedsmessige 
endringer. Blir tiden med stabile skikker avløst 
av kortvarige og lite stedsspesifikke moter, slik 
at begrepet byggeskikk kun er relevant i 
forhold til det som var – eller det som ligner på 
det som var? 
 
Eller er det slik at tvers gjennom motenes 
overflatevariasjoner kan vi også i dag lese 
relativt stabile mønstre, knyttet til andre sett av 
forutsetninger enn tidligere - men som like fullt 
kan karakteriseres som ”byggeskikk”?  Og hva 
er i tilfelle disse forutsetninger, hvordan kan de 
brukes til å knytte bestemte kvaliteter til det 
som bygges? 
 
Moter i byggutforming og i f.eks klesindustrien 
kan ikke sidestilles, selv om likhetstrekk finnes. 
Klær er påhengt overflate, som signaliserer et 

beregnet budskap til omverdenen. Vi finner 
lignende trekk i arkitekturen, imagebygging og 
fasademakeri. Men et byggverk er likevel i en 
helt annen grad et permanent uttrykk. Selv 
”påhengte” fasader står i lang tid, endringer 
skjer med en annen hastighet, moteluner 
innordner seg de mer saktegående 
endringskrefter - som materialiserer seg som 
byggeskikk. Om 1990-tallets skyskraper ser ut 
som en kransekake på toppen i motsetning til 
la oss si 1960-tallets kubiske rettlinjede 
høyhus, uttrykker likevel byggets fasader, 
konstruksjon og organisering i begge tilfeller en 
felles samfunnsepoke med bestemte og langt 
på vei identisk kulturelle, økonomiske og 
politiske kjennetegn. 
 
Det er graden av sammenfall i utforming - og 
stabilitet over tid, som avgjør om man kan kalle 
noe for en ”byggeskikk”. Det at de 
forutsetninger som skaper eller styrer 
byggeskikken skifter karakter, er en naturlig del 
av selve endringsprosessen. Så også selve 
tidsaspektet, og endringene skjer raskere i vår 
tid. Eksempelvis er det norske ferdighuset 
etablert som en byggeskikk med bestemte, til 
en viss grad variable karakteristika, som kan 
undergis den samme tolkningsprosess som 
Eilert Sundt bidrog med for bondebebyggelsen 
på 1800-tallet, men med en annen 
stedsavgrensning: Det regionale er erstattet 
med en nasjonal dimensjon, ispedd 
internasjonale strømninger. 
 
Byggeskikk, sted og tidsavstand 
I sin almenn oppfatning krever begrepet 
byggeskikk tydeligvis en viss avstand i tid. 
Kubistiske boliger med flatt tak fra 1930-tallet 
og kjøpesentra fra 1960-tallet er utbredte, og 
burde dermed kunne betegnes som en 
byggeskikk, men de oppfattes neppe som slike 
i folkelig forstand - mens f.eks sveitservillaer, 
som er cirka hundre år gamle, gjør det. Dette 
henspeiler både på tidsavstanden, samt de 
ulike meningslag som begrepet byggeskikk 
har. Sveitserstilen er blitt liksom noe historisk 
på grunn av en viss tidsavstand - mens 
kjøpesentere er for nære, de er ikke ennå blitt 
”historie”. Vi forstår begrepet byggeskikk som 
historiske tradisjoner, men byggeskikk 
henviser egentlig til alt som er kurante og 
utbredte byggemåter – også nåværende 
byggemåter.  
 
Måten vi forstår begrepet byggeskikk på til 
hverdagen, har også med romlig utbredelse å 
gjøre. Vi forstår byggeskikk som noe som er 
knyttet til en bestemt region - for eksempel 



 

 

Jærhus, ramloft fra Telemark eller Trønderløa. 
De nevnte mer moderne eksemplene som 
kjøpesentere burde kunne defineres som en 
byggeskikk fordi de er kurante, men de er 
derimot ikke knyttet til bestemte lokaliteter eller 
regioner - snarere derimot internasjonalt 
påvirket. Her har begrepet også dermed endret 
karakter. 
 
Og i den grad at begrepet byggeskikk henviser 
til noe historisk, er et halvt århundre tydeligvis 
ikke helt nok til at noe betraktes med historisk 
avstand. Hvor begynner det historiske, hvor 
går grensen: etter 50, 70, 100 år? 
 
Riksantikvaren synliggjør denne problemstilling 
når de for eksempel restaurerer en fjellbue 
med bølgeblikktak fordi den ble opprinnelig 
bygget slik. I folkelig oppfatning, forventer vi et 
torvtak. Men historisk sett har Riksantikvaren 
rett. Byggeskikk knyttes ofte til uekte og 
klisjéaktige forstillinger om det historiske! 
 
 

 
 
Sveitserstil: Fjernt nok i tid til å betraktes som 
”byggeskikk” ? Byggeskikk er ikke bare det gamle. 
Fjærland 
Bilde: NABU / Stein Stoknes 

 
Dersom vi skal snakke om historiske bygge-
stiler, bør vi være mer presise i ordbruken – 
hvilke periode snakker vi om? I dagens faglig 
diskurs innefatter byggeskikk også nye bygg. 
Det er viktig å poengtere at historien ikke står 
stille - nåtidens bygg er også byggeskikk. Det 
er slik vi bør forstå begrepet.  
 
Byggeskikk som uttrykk for lokale 
forutsetninger 
Fysiske fenomener har en fysisk samtidig som 
en samfunnsmessig betydning. Et eksempel er 
”lokal byggeskikk”, forstått som for eksempel 
bruken av liggende panel eller skifertak i en 

bestemt region. Slike trekk oppfattes spontant 
som visuelle, estetiske fenomener. Til dette 
hektes en ”verdi” av kulturhistorisk, for å ikke si 
sentimental art. Vi tilskriver også slike trekk en 
del mer funksjonelle verdier, f.eks sosioøkon-
omisk verdi (lokale arbeidsplasser), økologisk 
verdi (lokale ressurser, klimatilpasning …).  
 
Et godt eksempel på dette er det klassiske 
Jær-huset, som utviklet seg på det flate, 
vindfulle Jæren. Jærhuset er langt og lavt, med 
”skut” i begge gavler for redskap og lager 
gjerne bygget med en solid gråsteinsmur. 
Gavlene ble lagt mot vindretningen, og man 
fikk flere gevinster: Steinmur mot det verste 
været, små flater mot sterkest vindavkjøling, 
beskyttende birom som ”halvklimatiserte” 
soner utenfor hovedrommene. I tillegg ser vi 
ofte vindforblåste trær som er plantet ved den 
vindutsatte gavlveggen som beskyttelse. Vi ser 
at det å skjerme for vinden og holde på varmen 
i husene på Jæren var et så viktig, overordnet 
mål at det fikk et eget arkitektonisk svar og ble 
til en karakteristisk byggeskikk for landsdelen. 
 
Eksempelet viser at bærekraft-vinklingen til 
dels fører til at vi påny får øye på noe av den 
opprinnelig økologiske meningen i tradisjonen. 
Det fører oss tilbake til en forståelse for 
hvordan ting faktisk hang sammen - det 
funksjonelle, det økonomiske og det estetiske. 
Det understreker hvordan estetiske oppfat-
ninger ikke er noe som vokser i et abstrakt 
intellektuell tomrom, men har å gjøre med helt 
konkret og funksjonell bruksverdi for oss - 
hvordan det vakre og det fornuftige henger 
sammen. 
 
Typiske norske halvannenetasjes hus i andre 
regioner viser andre strategier for å oppnå 
akkurat det samme. En legger seg ikke lavt i 
terrenget der vind ikke er en faktor, men 
husets ulike tilbygg, svalganger, kammere og 
kott danner også en klimasonedeling, både 
sett i plan og i snitt - en ytterst fornuftig 
sjiktinndeling som betyr at en holder bedre på 
varmen i de innerste oppholdsrom. 

 
Dagens byggeskikk er ofte lite stedsbundet - 
for lite, sett i et økologisk perspektiv. De 
samme typehus settes opp overalt, uten noe 
klimatilpasning. Vår tids fokus på globale 
miljøutfordringer tvinger oss til å revurdere. 
Morgendagens byggeskikk må forholde seg til 
nye faktorer. Miljøproblematikken er knyttet til 
naturgrunnlaget, og medfører i en viss grad en 
refokusering på regionale forutsetninger som 
klima og materialbruk. Å bygge i tråd med de 



 

 

lokale forutsetninger - men vel på nye, tids-
riktige måter og med dagens virkemidler - er 
en vei mot bærekraftige omgivelser.  
 
Eksempelvis er det et tilbakeskritt at systemet 
med fem klimasoner i Norge ble avskaffet mot 
slutten av 1970-tallet: Denne såkalt forenkling 
lå nok i den gangs lite ”bærekraftige” tidsånd. 
En gjennomrasjonalisert bygg-produksjon med 
ferdighus er i utakt med en bærekraftig og 
klimatilpasset byggepraksis.  
 
I så måte blir en ”bærekraftig byggeskikk” en 
bro mellom gamle tradisjoner tuftet på natur-
gitte betingelser, og vår egen tid med andre 
sosiale og teknologiske føringer.  
 
Folkelig og faglig variant 
Begrepet byggeskikk har fått en folkelig 
variant, og en fagvariant. I folkevarianten betyr 
byggeskikk vante og gjerne lokale måter å 
bygge på. Den assosieres som oftest med 
folkearkitekturen, med gammeldagse 
byggemåter og utseende. Dette knyttes til 
bestemte synlige kjennetegn, som saltak, 
smårutede vinduer, torv, utskjæringer og 
lignende. Fagvarianten derimot definerer 
byggeskikk som felles trekk i byggemåte og 
uttrykk, uansett hvilken former og estetikk dette 
bærer med seg. Utfra denne vinkling er alt som 
finnes av forholdsvis vanlige byggemåter, en 
form for byggeskikk. 
 
 

 
 
Er moderne lavenergibygg også byggeskikk …? 
Økohus 99, Skejby, Danmark – ark. Vandkunsten 
Bilde: C.Butters 

 
De to benevnelsene henspiller på opphav og 
brukere: Folkevarianten er i tråd med den 
synsvinkel folk flest samt mange i bygge-
bransjen står for, mens fagvarianten kan 
knyttes til fagmiljøene, så som etnologer, 
kunsthistorikere, og arkitekter.  
 

Disse varianter antyder to vidt forskjellige 
måter å forstå omgivelsene på, og ulike svar 
på hvordan ting bør gjøres. Folkevarianten er 
opptatt av enkeltbyggets detaljer, og bygger på 
subjektive og populære oppfatninger om hva 
som er god eller dårlig byggeskikk. Dette fører 
vel ofte til et overfladisk fokus på dekorasjon 
og utseende, der en ikke nødvendigvis tar 
seriøs hensyn til tradisjoner eller lokale forhold. 
Fagvarianten derimot forsøker å avdekke 
dypere røtter og sammenhenger i byggemåter, 
dette ikke bare på overflatenivå. Sett på denne 
måten, utgjør for eksempel femti- og seksti-
tallets arkitektur også en byggeskikk, som 
hadde sine grunner og identitet, på linje med 
andre byggemåter som ikke nødvendigvis er 
”populære”. 
 
I sin folkelig variant knyttes begrepet videre, 
mest til enkeltbygget. Men sett fra et faglige 
ståsted omfavner byggeskikk også vesentlig 
mer: Det settes fokus på sammenheng og 
omgivelse, dette vil si stedet (gårdstun, 
område, tettsted …) som helhet. Det er ikke 
minst her at begrepet finner slektskap med 
bærekraft-begrepet, som setter fokus på større 
sammenhenger fremfor det enkelte produktet. 
 
Fenomen og verdi 
Eilert Sundt viste til det han faktisk fant av 
felles mønstre - uavhengig av bestemte 
kvaliteter. Norges berømte arkitekturteoretiker 
Christian Norberg-Schulz angrep dette på en 
annen måte, med utgangspunkt i de bygde 
omgivelsene som fenomen. Dette introduserer 
verdimessige dimensjoner, med fokus på 
kvaliteter. Begge disse nivåer er viktige, og har 
ulike funksjoner i vår forståelse av begrepet.  
 
Byggeskikk er felles ”skikk”, dette vil si handle-
måter som til dels er av fysisk art, men som 
også til dels bygger på oppfatninger om hva 
som er av kollektiv samfunnsmessig verdi. 
Byggeskikk har med andre ord også en 
verdidimensjon.  
 
Byggeskikk som kvalitet knytter bestemte 
former og konstruksjonsmåter til samlende 
kvalitetskriterier, for eksempel: Samspill med 
landskap og klima, harmoni, varighet, stedlige 
materialer. Slik vil vi gjerne ha mer av - og med  
 



 

 

 
 
Ny bolig bygget med jord og halm – miljøvennlig, i tillegg 
høy status enkelte steder ! 
Enebolig i Stavern. 
Bilde:  

 
”vi”, mener vi ”alle”. Eller er dette riktig? Vi må 
være klar over at slike er ikke nødvendigvis 
almengyldige kvalitetskriterier. En kan 
fremheve helt andre kvaliteter for bygninger, 
for eksempel kontrast og originalitet. Å ha et 
hus som ser helt annerledes enn naboens gir 
status i en god amerikansk forstad. Varighet er 
ingen verdikriterie for bygg i nomadkulturen i 
Mongolia. Vi vet også fra vår egen fortid, at 
oppfatninger om hva som er av verdi kan 
svinge mye: Det er ikke lenge siden at ”alt det 
gamle” skulle gjerne bare rives. Slike er 
kulturelle og verdimessige betraktninger. 
 
Bærekraft har på sin side likedan så vel et 
objektiv som et verdimessig innhold. 
Miljøteknisk og økonomisk bærekraft er 
forholdsvis objektive størrelser: Forurensing, 
energibruk og biomangfold er målbare og er 
knyttet til helse, kostnad og økosystemenes 
bæreevne. Mens forbruk og fordeling, inklusiv 
intergenerasjonell fordeling, er i høyeste grad 
verdispørsmål. 
 
All byggeskikk kan med andre ord tolkes inn i 
en kulturell overbygning, og leses som et speil 
av komplekse sammenhenger mellom sosiale, 
økonomiske, næringsmessige og kulturelle 
relasjoner. Byggeskikk som bygningskultur gir 
innsikt i hvorfor bestemte trekk oppstår, og 
hvorfor de endrer seg. Å forstå våre omgivelser 
på denne måten gir oss et bredere grunnlag for 
å formgi nye løsninger – tidsmessige løsninger 
som gir bedre svar på de utfordringer vi står 
framfor i dag. Stedsanalysen er et praktiske 
redskap for dette. 
 

Det faglige arbeidet må bygge på faglig 
baserte vurderinger. Ekspertise er viktig. Men 
praksis, som boligpolitisk arbeid, må også 
forholde seg til folkelige oppfatninger, trender 
og tendenser. Både popularitet og fagsyn har 
legitimitet og rett, på et vis, men ingen har rett 
alene. Det er viktig å bygge bro mellom det 
folkelige og det faglige ståsted, ved å forstå 
dagens tendenser og gi ”vanlige oppfatninger” 
en plass i en faglig fortolkning av kvaliteten i 
vårt bygde miljø. Dette er ennå viktigere når 
det gjelder å formulere konkret strategi og 
virkemidler. 
 
Byggeskikk og god byggeskikk 
Oppsummeringsvis kan det sies at byggeskikk 
er et generelt begrep som refererer til det som 
bygges – alle byggemåter som er kurante. Det 
er graden av sammenfall i utforming, og en 
viss stabilitet over tid, som avgjør om man kan 
kalle noe for en ”byggeskikk”. Begrepet 
omfatter både de synlige kjennetegn og 
stilmotiver, samt konstruksjonsmåter og 
bebyggelsesstruktur.  Det er viktig å være klar 
over at begrepet ikke alene omhandler 
overflate og utseende, men de naturgitte, 
kulturelle og tekniske betingelser som ligger 
bak og har gitt opphav til disse bestemte 
byggemåter.  
 
Begrepet er egentlig verdinøytral, men er for 
mange lekfolk positivt ladet, på samme måte 
som begrepet tradisjon. For fagfolk er det 
imidlertid like viktig å identifisere moderne, 
dette vil si tidsmessig byggeskikk, med 
utgangspunktet i nåtidens tekniske, sosiale og 
økologiske kriterier. Det er ikke nødvendigvis 
en motsetning mellom disse to, men mange 
lekfolk vil ikke umiddelbart se på moderne 
byggemåter som byggeskikk. 
 
God byggeskikk impliserer dermed et viss 
verdivalg: enten aksepterer man kun det som 
ligner på eldre byggemåter, eller legger man 
vekt på de underliggende premissene for at et 
bygg gir et godt, lokalt tilpasset svar, på et 
bestemt sted, på oppgaven om å bygge – og 
der utseende ikke er det avgjørende. 
 

1.3. BÆREKRAFT 
 
Begrepet bærekraft viser til det å opprettholde 
et godt samfunn innenfor de nødvendige 
betingelser for naturmiljøet og økosystemenes 
eksistens - på et nivå som samsvarer med 
menneskehetens langsiktige behov. 



 

 

Bakgrunnen for bærekraft-debatten var fokuset 
på miljøforurensing og diskusjonen på 60- og 
70-tallet om ”grenser til vekst”, med bl.a Roma-
klubben. Begrepet ble for alvor tatt i bruk i Vår 
felles framtid (Brundtlandrapporten, 1987), og 
ble den gang gitt omtrent følgende betydning: 
Bærekraftig utvikling er økonomisk vekst som 
kommer flertallet til gode, denne veksten må 
foregå innenfor rammene av naturens 
restituerende og ressursproduserende evne, 
og gjennomføres parallelt med en tilsvarende 
sosial utvikling. 
 
Man poengterte altså tre elementer: Vekst, 
sosial utvikling/utjevning, og naturens tåleevne. 
Det ”nye” her var at en knyttet naturmiljøet 
uløselig til menneskets sosiale og økonomiske 
handlinger. Benyttelse av begrepet økonomisk 
vekst i denne sammenheng har skapt mye 
debatt. Det er klart at økonomisk vekst må ha 
grenser. Dagens vekst er på kollisjonskurs 
både med naturressursene, og med en 
verdenssituasjon oppdelt i U-land og I-land, 
med enorme avstander mellom den rike 
minoritet og den fattige majoritet. De rike sitter 
med makt over ressurser, produksjon og 
fordeling, på en måte som er avgjørende for 
vår felles framtid.  
 

 
 
Det ”økologiske fotavtrykket” – et mål på menneskets 
miljøpåvirkning 
illustrasjon fra boka 

 
Bærekrafts ”tre bein” 
Bærekraftig bygging oppfattes fortsatt ofte som 
et spørsmål om miljøtekniske faktorer som 
arealeffektivitet, energibruk, avfall, utslipp og 
lignende. Men disse er kun de materielle 

aspekter ved bærekraft. Det er flere grunner til 
dette ensidige fokus på bærekrafts fysiske 
dimensjoner. Det ene er at utgangspunktet for 
bærekraft-debatten var miljøproblemene. Et 
annet er at mye av forskningen utføres av 
tekniske spesialister eller økonomer, og disse 
arbeider som regel kun med målbare og 
kvantifiserbare parametere.  
 
Det er derimot allmen erkjent i dag at begrepet 
omfatter tre like viktige komponenter, som er 
det økologiske, det økonomiske og det sosiale. 
Miljøvennlig bygging er dermed ikke det 
samme som bærekraftig bygging. Begrepene 
miljøvennlig (og økologisk)  henviser i all 
hovedsak til de materielle aspektene ved 
begrepet bærekraft. Men bærekraft betyr 
sammenheng. Dette kan sammenlignes med 
et krakk med tre bein: mangler det ene, ramler 
krakken. 
 
En annen måte å si dette på er at det er lite 
nyttig å innføre miljøvennlig arkitektur og 
teknikk dersom den er dyr eller dersom folk 
ikke forstår og liker det. En bydel med all 
verdens miljøteknologi kan ikke kalles for 
bærekraftig dersom den er stygg, utrygg og 
uten økonomisk aktivitet. Miljøvennlig teknikk 
alene fører ikke til bærekraft i samfunnet. En 
bærekraftig utvikling må være sosialt og 
økonomisk robust i tillegg til å ha en god 
miljøprofil. 
 
Selve begrepet bærekraft kan neppe defineres 
eksakt - og slik er unødvendig, da bærekraftig 
utvikling fremfor alt impliserer en prosess på 
vei fra en tilstand mot en annen. Begrepet er 
dynamisk, og profilen i ethvert tettsted, bydel 
eller bygning vil endre seg gjennom årene. 
Ambisjonsnivået vil også forskyve seg etter 
hvert - avhengig av hva som er mulig teknisk, 
økonomisk, politisk. Bærekraftig utvikling er en 
prosess, som må evalueres over tid. 
 
Som en rund definisjon kan vi si: Bærekraft 
betyr en langsiktig, sosialt og økonomisk 
positiv samfunnsutvikling innenfor rammen av 
økosystemenes bæreevne. 
 
Det er viktig å få tekniske spesialister på den 
ene siden, og samfunnsspesialister på den 
andre, til å anerkjenne den innbyrdes 
avhengighet som eksisterer mellom objektive 
og subjektive verdier. Vi må flytte fokuset fra 
miljøvennlighet til bærekraft - fra økoteknikk til 
helhet. Dersom vi skal evaluere bærekraftig 
utvikling, må vi arbeide ut fra et helhetssyn og 
med tilsvarende verktøy. Et slik verktøy må 



 

 

synliggjøre de grunnliggende sammenhenger 
mellom teknikk, økonomi og samfunn.  
 
Stedsdimensjonen 
Når det gjelder den materielle, økologiske 
dimensjonen betyr bærekraft å benytte lokale 
ressurser og betingelser optimalt - for 
eksempel å dyrke det som passer stedets 
jordsmonn, å bygge i følge lokale 
klimabetingelser, og å benytte stedets 
ressursene mest mulig, uten lange 
transportavstander. Kretsløp skal ivaretas mest 
mulig lokalt. Mennesket skal styrke, ikke 
svekke, naturmiljøets fruktbarhet og tåleevne. 
 
Dette har sin analogi på det sosiale planet. Her 
betyr bærekraft lokal identitet, ”eierskap” til det 
som skjer, medvirkning og samarbeid, og dette 
tilsier et mangfold av lokale identiteter og 
kulturer. På samme måte som biologer omtaler 
biologisk mangfold som en grunnleggende 
kvalitet og styrke i et okosystem, kan vi snakke 
om sosiomangfold som en grunnleggende 
kvalitet i boligområder, byer og tettsteder. 
 
Også på det økonomiske planet kan vi benytte 
denne analogien: Økonomisk bærekraft betyr 
høy verdiskaping fra lokale ressurser, god 
styring, langsiktighet, et næringsmessig 
mangfold som gir robusthet over tid. 
 
FNs Agenda-21 stadfester disse prinsipper for 
en god utvikling både sosialt, økonomisk og 
økologisk. Interessant nok ser vi at dette fører 
oss tett inn mot de essensielle kvaliteter som vi 
pleier og assosiere med byggeskikk: Varighet, 
sammenheng, medvirkning og stedstilhørighet. 
 
Verdidimensjonen 
Bærekraft har, som byggeskikk, en rent fysisk 
dimensjon: Uansett ulike meninger om 
tidsperspektivet - hvorvidt oljen tar slutt om 30 
eller 100 år - er det et faktum at ressurser 
uttømmes, energibruk forurenser, biomangfold 
svekkes slik at naturgrunnlaget settes på spill. 
Og som byggeskikk har bærekraft-begrepet en 
verdidimensjon: Det dreier seg om livsmønster 
og livskvalitet, både her og nå i det lokale, og i 
fremtiden og det globale, dette vil si vårt etiske 
ansvar iforhold til kommende generasjoner og 
rettferdig fordeling.  
 
Bærekraft er med andre ord noe som vi før 
eller siden til dels må gjøre av rent fysiske og i 
siste instans økonomiske grunner - men 
samtidig til dels noe som vi ikke er nødt til å 
gjøre, men krever et verdivalg. Og jo mer 
selviske vi er, jo mindre vil vi legger vekt på 

denne dimensjonen. En for liberalistisk 
holdning strander her da en individualistiske 
handlemåten ofte strider med langsiktige og 
globale behov. Det mest ønskelige utfallet er at 
det økologiske og det økonomiske før eller 
siden skal bli i samsvar. Det er allerede en del 
områder der god økonomi og god økologi 
nærmer seg hverandre, blant annet fordi de 
økologiske kostnader nå i større grad 
innlemmes (internaliseres) i økonomien. 
Jordens økosystemer er til syvende og sist, det 
økonomiske systemets eneste virkelig 
fundament. 
 
Også det etisk-moralske i begrepet bærekraft 
gir interessante holdepunkter i forhold til 
byggeskikk. Byggeskikk assosieres med det 
folkelige, underforstått det som er essensiell, 
nøktern og som bygges av ”vanlige folk”. 
Palasser hører ikke helt til under begrepet 
byggeskikk. Byggeskikk assosieres med 
tradisjoner som har bred aksept og holdes i 
hevd over lang tid - og med sterk lokal 
tilknytning. Alle disse tre karaktertrekk finner vi 
faktisk igjen i diskursen om bærekraftig 
stedsutvikling og bygging: Det skal være 
nøktern, benytter eviggrønne prinsipper, og 
utformes i forhold til reelle lokale (økologiske, 
klimamessige, materialmessige) forhold og 
ressurser. Og det skal bygge på langsiktige, 
felles verdier. 
 
Men det bør poengteres at en behøver ikke å 
bygge tradisjonelt for å bygge bærekraftig. 
Overflaten er ikke essensen. Det er klart viktig 
å ha et bevisst forhold til lokalhistorie og 
tradisjon. Ikke dermed sagt at en skal kopiere 
tradisjonene - men historien er en viktig, faktisk 
uunnværlig ingrediens i en bærekraftig 
tilnærming til stedsforming. Med andre ord 
finnes gjenklang også her mellom de to 
begrepene våre. 
 
Når begrepet bærekraft knyttes til byggeskikk, 
får vi således en effekt som er frapperende: 
Byggeskikk-begrepet bringes tilbake til sin 
opprinnelig betydning. Det handler om felles 
trekk i byggemåte som springer ut fra lokal 
klima og ressursgrunnlag, folkelig kulturell 
sammenheng, økonomi og livsform, som følger 
en felles logikk og som derfor får felles trekk. 
 
Bærekraft som mål 
Begrepet er almengjort og er blitt en slags 
“bredde og dybde” variant av “miljøvennlig”. 
Man snakker om miljøvennlige produkter og 
om bærekraftig produksjon, om miljøvennlig 
transport og bærekraftige lokalsamfunn. 



 

 

Kompleksiteten i begrepet kommer ikke alltid 
frem: Den komplekse sammenhengen mellom 
naturmiljø og menneskets livsvilkår, mellom 
ressurstilgang og -bruk, og mellom kulturelt 
mangfold og evne til å skape livskvalitet. 
 
Bærekraft som miljømål er derfor krevende, 
fordi det krever samlende utviklingsplaner for 
alle nivåer: for hele tettstedet, hele byen, hele 
regionen, hvor de ulike tradisjonelle “sektorer” 
brytes ned og framstår som deler av en 
helhetlig forståelse av hvordan ting henger 
sammen og kan utvikles i ønsket retning. Det 
krever andre typer planprosesser enn det vi 
praktiserer i dag. Markerte endringer i dagens 
planteori og -praksis peker allerede i denne 
retning. Oppdelingen i ulike typer planer, 
iscenesatt av ulike sektorer og fagmiljøer, 
erstattes av overordnet og helhetlig strategi for 
utvikling. “Plan” i tradisjonell forstand  får en 
underordnet betydning som styringsinstrument, 
istedet fokuseres det på rammevilkår, 
planprosess og etableringsprosess, der en 
erstatter et statisk beslutningshierarki med et 
mer dynamisk nettverk av delbeslutninger 
innenfor den felles strategien. 
 
Bærekraft-synet impliserer en blanding av 
tidligere tiders helhetlige oppfatninger, og ny 
spesialisert kunnskap om økosystemer og 
sammenhenger. Bærekraft som mål er noe 
som bokstavelig talt tvinger oss bort fra 
spesialistsynet. Men dette er bygget inn i vår 
 

 
 
Region, sted, bydel, bygning: Et overlappende nettverk 
av fysiske, sosiale og kulturelle relasjoner 
Fjellsiden, Bergen 
bilde: C.Butters 

tenkemåte, samt i utdanningssystemet  og mye 
av forskningen, og er noe som det kan ta lang 
tid å endre på!  
 

1.4 Stedsforståelse - nøkkelen 
til en bærekraftig planlegging 
 
Stedet og utviklingsmønster 
Byggeskikk omhandler stedlige mønstere og 
betingelser. Bærekraft handler likedan om 
samspillet mellom mennesker og omgivelser. 
Dette samspillet krever en referanseramme, et 
"forståelsesrom". Det fysiske stedet er 
velegnet som ramme. Sted kan defineres på 
nytt og på nytt, som en kinesisk eske - alt etter 
hvor detaljert man har behov for å arbeide. 
Stedet er byen, tettstedet, sentrum, 
boligområdet - stedet er hjemstedet, 
møtestedet, torget, handlegaten, parken, 
brygga - til sammen et overlappende nettverk 
av fysiske, sosiale og kulturelle relasjoner - 
som utgjør livsmiljøet og handlingsrommet. 
 
"Sted" kan enklest knyttes til to komponenter, 
landskapet og bebyggelsen. Imidlertid gir dette 
et for snevert perspektiv i relasjon til bærekraft. 
For det første dreier det seg om å håndtere 
naturen som basis for våre menneskeskapte 
omgivelser. For det andre formes stedet av 
flere typer opplevelsesrom og opplevelses-
nivåer. Vi kan utvide perspektivet ved å bruke 
begrepet "naturmiljø" i stedet for landskap, og 
"bygde omgivelser" i stedet for bebyggelse.  
 
Hus og tun ble utformet for å beskytte mot vind 
og vær – dette er den økologiske dimensjonen 
i byggeskikken. Men utformingen av husene og 
de innvendige planløsninger, forteller også om 
sosiale forhold – for eksempel finstua, kårbolig, 
pikeværelse. Dette er samfunnsdimensjonen.  
 
I tillegg er det nyttig å betrakte "funksjons-
strukturer" som et organiserende element. 
Dette er for eksempel hvordan bebyggelsen er 
organisert i forhold til jorder  og transportvei, 
hvordan naustbebyggelsen ble plassert i 
forhold til de oppgaver som måtte utføres, hvor 
varene kommer inn, hvor de skal ekspederes i 
neste omgang. Et annet eksempel er klyngetun 
som Havrå, der bebyggelsen er plassert i lia 
midtveis mellom arbeidsoppgavene nede ved 
fjorden, og arbeidet oppe i skogen. Disse 
strukturer forteller om hvordan arbeidet og 
økonomien fungerte på stedet.  De belyser 
dermed i praksis økonomi-leddet i treenigheten 
økologi, økonomi og samfunn. 
 



 

 

 
 
Kanskje den første ”økologiske” byggeskikk i moderne 
tider  - hagebyene i hovedsak fra perioden 1910-1925 
Ullevål hageby, Oslo 
Bilde: C.Butters 
 

 
Tradisjonell bebyggelse viser på denne måten 
bærekrafts tre dimensjoner. Den forteller 
forholdsvis klart hva den er og hvorfor den ble 
slik den er. Så enkelt er det ikke lengre i dag: I 
dagens overflodssamfunn, utformes 
bebyggelse ofte ut fra tilfeldigheter eller basert 
på importerte moter, ikke ut fra lokale 
økologiske, funksjonelle eller rasjonelle 
grunner. De forteller heller hva de vil være – 
som virtuell imagebygging. Å bygge i 
tradisjonell stil i dag, for eksempel, har lite med 
tekniske nødvendigheter å gjøre, men 
reflekterer eierens ønske om noe tryggt og 
”koselig”. Kontorbygg i glass og aluminium 
formidler bedriftens ønske om å fremtre som 
moderne og innovativ. På samme måte som 
folk går med Nike sko – for å bli oppfattet som 
sporty, ikke fordi de trenger idrettsko! 
 
Å planlegge for bærekraft krever innsikt i et 
livsmiljø - et steds naturmiljø, bygde 
omgivelser og funksjonelle strukturer. Dermed 
avdekkes positive og negative verdier, trekk 
som man gjennom videreutvikling, omforming 
eller nyetablering, kan tilføre bærekraft. Og her 
igjen er det nødvendig å ha med seg alle tre 
elementer. Å kopiere tradisjonell bebyggelse er 
ikke nok – dersom samfunnsmessig og 
økonomisk bærekraft uteblir, får man ikke 
annet enn et utvendig skinn av bærekraftighet. 
 
Verdioppfatninger vil selvfølgelig variere 
avhengig av tidsepoke og ståsted. Begrepet 
verdier betyr å trekke inn den subjektive 
handling og opplevelse. En ”innfødt” som 
jobber på stedets båtbyggeri og en estetisk 
utdannet ekspert utenfra kan vurdere 
identitetsskapende trekk radikalt forskjellig. 
Eksperten ser først og fremst stedets 

"overflate" med sine estetiske briller, mens den 
lokale "eksperten" vil trekke inn underliggende, 
usynlige lokale forhold, og egne personlige 
interesser som f.eks arbeidstaker på stedet. 
Det store båtbyggeriet, som for estetikeren 
kanskje framstår som en stygg dominerende 
bygning, vil for den ”innfødte” framstå som 
selve livsnerven på stedet, og derfor knyttes til 
helt andre assosiasjoner. Begge har på sitt vis 
rett, men ingen av dem har hele sannheten. 
Målet er å komme fram til et helhetlig bilde av 
et sted, et bilde som samler ulike vurderinger, 
og danner grunnlag for gode løsningskriterier. 
 
Et annet eksempel kan være forholdet mellom 
den nye tid og den historiske dimensjon. Det 
lille tettstedet ved havna er en salig blanding 
av trebygninger fra århundreskiftet og 
etterkrigsbebyggelse i betong med flate tak og 
opprutede fasader. Bygningskulturen fra 
etterkrigstiden er også historie, og må 
håndteres som det. Men dette er bygninger 
som for de fleste ennå ikke har fått noen status 
som kulturverdier - og derfor står i fare for å bli 
radert bort. La oss si at kommunen har ført en 
liberal etableringspolitikk de siste 20 år, 
næringslivet har fått frie tøyler, med det 
resultat at parkering er prioritert, bygninger er 
usammenhengende både i plassering og stil, 
senteret er blitt ødslig og uten identitet. Turister 
og tilreisende søker til nabotettstedet, som har 
rustet opp og gjort sentrum bilfritt.  
Lokalpolitikere har våknet og ønsker nå å 
legge mer vekt på stedsutvikling og 
byggeskikk.  
 
Det som ofte skjer i en slik situasjon er at 
"stedets karakter" blir synonymt med 
stiluttrykket til den eldste bebyggelsen. Noen 
sjablonger trekkes så ut av denne, som gyldige 
retningslinjer for alt som skal bygges. 
Resultatet blir lett klisjepreget og "liksom 
lokalt", med ensidig fokus på ytre kosmetiske 
endringer. Supermarkedet får trepanel utenpå 
betongen og et stort saltak. Nybygg, store og 
små, får sine saltak og smårutete vinduer, og 
tettstedet har dermed fått ny "byggeskikkprofil". 
I realiteten skapes et bygningsmiljø som 
nærmer seg en kulisseby, uten historisk 
lesbarhet, og uten at man har tatt tak i de 
reelle verdier som kan skape identitet og en 
bedre framtid for stedet.  
 
Etter oppgraderingen oppleves tettstedet 
allikevel av mange som fint og tiltrekkende. 
Nærlingslivet vokser, turistsjefen er fornøyd, og 
politikerne gjenvelges. Hva skal vi si? 



 

 

Detalj og overordnet nivå 
En del av svaret ligger i å fokusere mindre på 
detaljnivået. Dette gjelder byggeskikk generelt. 
Fra å interessere seg for om den enkelte 
bygning har "rett" eller "feil" form, må man se 
helheten i byggeskikken.  
 
Det samme gjelder i forhold til bærekraft. Det 
vil ha mer å si for det totale energiforbruk, 
spesielt bensin, om et boligfelt bygges tett og 
sentrumsnært, enn hvorvidt de enkelte husene 
i feltet er utformet miljøvennlig. De 
overordnede strukturene er viktigere enn 
detaljene. 
 
 

 
 
Tett, nøktern, stedstilpasset - og et herlig sosialt miljø for 
både barn og voksne.  
 
Rekkehusene Blåbærstien på Nesodden, fra 1970-tallet. 
Rosland arkitektkontor. 
Bilder: C.Butters 
 

 
 
Blikket må rettes mot hele strukturen i 
bebyggelsen, i landskapet, i økonomien. 
Skapes det lokale særpreg ved å finne tilbake 
til et ”historisk uttrykk” i detaljene? Det er 
historien og rammene bakenfor dette uttrykk 
som er mest interessant, og historien stopper 
aldri, den bringer fram stadig nye stiluttrykk og 
formsvar på endringer i samfunn og  

infrastruktur. På samme måter finnes 
bærekraft i de overordnede trekk mer enn i 
enkelttilfellene.  
 
Hva var det som reelt skapte dette stedet? Var 
det havna og båtbyggeriet? Eller vegkrysset og 
turiststasjonen? Og hva skaper stedet i dag? 
Kommuneadministrasjonen? Turistnæringen 
og havna? Image? Hva er stedets framtid tuftet 
på? Slik kan man beskrive og analysere 
stedets ressurser og verdier, og legge en 
utviklingsstrategi. Dersom båtbyggeriet og 
havna er stedets opprinnelige kjerne, som 
fremdeles genererer maritime virksomheter i 
de gamle loslitte havnebygninger, kan det 
være relevant å si at dette miljøet fortsatt er 
stedets aller viktigste ressurs, og dermed også 
nøkkelen til å utvikle stedets identitet og 
framtidige livsgrunnlag.  
 
Neste ledd er å velge løsninger som framhever 
og formidler stedets kvaliteter. Hva gjør man 
f.eks når deler av havnebyggene er blitt revet 
ved en tidligere andledning?  Få fram historisk 
materiale for å dokumentere den forgangne 
tid? Slik dokumentasjon vil alltid være viktig og 
verdifull, men ikke nødvendigvis for å 
gjenskape noe som er tapt. Mange fagfolk vil si 
at den eldre bygningskulturen på stedet best 
blir tydeliggjort ved at det bygges tidsmessig 
og moderne opp mot den. At respekten består i 
å velge dimensjoner og hovedformer som 
harmonerer mot den eldre bebyggelsen, - 
kanskje la det gamle være gammelt og det nye 
være nytt, men la seg inspirere av eldre 
former, materialbruk og løsninger knyttet til 
f.eks særegne klimatiske og landskapsmessige 
forhold. Her igjen må vi skille mellom detaljene, 
og overordnede mønstre og betingelser. 

 
Nye, ikke-bærekraftige vilkår? 
Den tradisjonelle byggeskikken er tuftet både 
på noen vilkår som i dag ikke eksisterer, og 
andre som man i dag overser. Begrensninger i 
teknologi og byggemetoder er overskredet, 
geografiske avstander er eliminert, ny 
produksjon, teknologi og infrastruktur krever 
nye svar. Men det som ikke endrer seg, er de 
helt lokalt betingende vilkår knyttet til landskap, 
klima og terrengforhold, samt identitet knyttet 
til stedets historiske eksistens, minner, kultur. 
Disse vilkår finnes igjen i den overleverte 
byggeskikken, og det er på dette nivå at den 
kan bety noe for det som bygges i dag, som 
inspirasjon og som kunnskapskilde for gode 
stedstilpassede løsninger.   
 



 

 

Når Norskekysten i dag nedbygges av store 
eneboligflak på de ytterste skjær og høyeste 
bergnabber, er dette nettopp et uttrykk for en 
overskridelse av tidligere begrensninger, 
samtidig som det viser til et fravær av 
tradisjonsforståelse. Ved å bygge slik skapes 
nye ”tradisjoner” som på sikt kan vise seg å 
være bra, men som like godt kan være 
bruksmessige dårlige, ressurskrevende, og 
undergravende for det sosiale fellesskapet. 
 
”Det lokale” er nedfelt gjennom generasjoner, 
ikke som innpakning eller ytre form, men som 
svar på hva som gavner bruken og 
funksjonene, hvordan klimaet skal takles, hva 
som er ressursmessig fornuftig. Verktøy som vi 
har for å forstå dette er bl a. stedsanalyser, og 
den lokale dialogen om stedets kvaliteter, 
ressurser og endringskrefter. Ut av dette kan 
det muligens vokse en ny tids byggeskikk, med 
moderne teknologi og formgivning, med 
bærekraft og kvalitet som felles mål. På den 
andre siden påvirkes utviklingen i dag av 
krefter som neppe trekker i denne retning. 
 
Stedsforståelse forutsetter forståelse for så vel 
det fysiske miljøet og stedets økologi, samt 
økonomiske, historiske, kulturelle, og andre 
samfunnsmessige rammer. Både byggeskikk 
og bærekraft må derfor forstås som brede og 
komplekse begrep. De parametere som disse 
to begrep omhandler er sammenfallende. 
NABUs Verdikart for bærekraft gir en helhetlig 
fremstilling av disse parametere. Det gir et 
systematisk grunnlag for å behandle alle de 
momenter som reiser seg i forhold til bygge-
skikk og bærekraft. 
 
  

 
 
Livsnerven på stedet, sardinefabrikken (t.v), i en 
syvetasjes trebygning med eget kraftverk, ble stengt. 
Byggeskikken kan kopieres, eller bevares, men den 
økonomisk bærekraft er rasert. Idyllen er borte. 
Bjørsvika, Hordaland 
bilde: C.Butters 

 
 
Få byggetradisjoner er mer arealeffektive, fleksible og 
nøkterne i volum og materialbruk enn disse tradisjonelle 
halvannenetasjes bolighus. 
Og fleksible! Denne boligen tok brudgommen med seg 
når han flyttet til konas gård, for ca. 80 år siden. 
Småbruket Siimonnæs, Storbotn 
bilde: C. Butters 

 
 
 
 
 
Studiene som ble gjort i løpet av Husbankens 
Bærekraftig byggeskikk-prosjekt drøftet viktige 
forhold i dagens utvikling i boligbygging og 
tettstedsutvikling. Mange av disse er blitt 
omtalt i utredninger og fagartiker i løpet av de 
siste årene, ofte i tilknytning til det nyere 
begrepet bærekraft.  
 
Noen er gamle problemstillinger, fortetting for 
eksempel er blitt diskutert i snart 30 år. Andre 
er av nyere dato. Felles for mange er at vi ikke 
har utviklet vellykkede strategier eller virkemid-
ler for å skape en mer bærekraftig utvikling. 
 

Dette peker også på de vansker vi har med 
våre to begrepene, byggeskikk og bærekraft. 
Følgende avsnitt drøfter kort disse momenter, i 
en rekkefølge som spenner fra den enkelte 
bygning til overordnede betraktninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

del 2: Sentrale 
problemstillinger  
 
2.1 Boligtype 
 
Det som bygges i dag tilsvarer ikke særlig godt 
til boligbehovene. Vi kan beskrive det som har 
skjedd som at fornyelse og nybygging har vært 
innrettet mot standardøkning for dem som har 
fått bedre råd, mens det økende antallet små 
husstander har vært viet liten interesse før i 
den siste tiden. Situasjonen er dermed slik at 
en økende del av boligmassen er 
uhensiktsmessig i forhold til den faktiske bruk, 
og at det fremdeles bygges et stort antall store 
og ufleksible boliger som vil forverre denne 
statistikken.  
 
Samtidig er boligbyggingen på visse måter gått 
i retning av mindre, ikke mer miljøvennlige 
løsninger. Kanskje med unntaket energi, men 
her har økende boligstørrelse spist opp de 
innsparinger som strengere energikrav har gitt. 
Energibruk til drift av bolig har økt med 30-35% 
per person de siste 20 år. Dette kan i 
hovedsak forklares med økt arealstandard, 
mindre husstander og større, mer 
ressurskrevende boliger. Energisparetiltak har 
hatt en marginal moteffekt på denne økning.  
 
Boliger inndeles i hovedkategoriene enebolig, 
rekkehus/tett-lav og blokkbebyggelse. Enebolig 
idealet står meget sterkt. Bolig er et tema hvor 
mange virker konservative i sine preferanser. 
Dette gjelder både detalj og helhet. På den 
andre siden tiltrekkes vi av nyheter og 
”dippedutter” - hvorfor virker for eksempel  
“smart-hus teknologi”, puttet inn i en ellers 
gammeldags byggemåte, attraktivt for mange, 
men ikke kvalitetsbevissthet knyttet til 
gjennomgripende endringer av boligstrukturen, 
i hele spennet fra områdeplaner til 
bygningstyper, ressursbruk og driftskostnader? 
Utgangspunktet bør heller være mer fokus på 
kvalitet - med miljømessig, økonomisk og 
sosial bærekraft som det felles målet. 
 
Hvorfor er miljøvennlige boligløsninger lite 
ettertraktet? Dette er et fundamentalt spørsmål 
for miljøinteresserte, samt for det offentlige 
som ønsker en bærekraftig byggebransje. 
Enkelte steder, som i visse byer i Australia og 
Nordamerika, er det stor status knyttet til et 
miljøvennlig hus – med solpaneler, bygget i 
jord, eller annet nytenkende og økologisk. 
Dette har tydeligvis med oppfatninger og 

trender å gjøre. Den første generasjon av 
solenergihus hadde også som rykte å være 
stygge – og det tar lang tid å endre slike 
oppfatninger, selv om det finnes mye vakker 
miljøarkitektur i dag. En viktig drivkraft i så 
måte er uten tvil boligindustrien, som nesten 
uten unntak forfekter tradisjonsnære forbilder. 
Vi ser til sammenligning i Danmark at kriterier 
som ”modern design” - for møbler som for 
arkitektur - ligger vesentlig høyere i statistikken 
til  trendforskere. 
 
Eldre byggeskikk er utformet etter lokale 
forutsetninger, mens i modern byggeri er disse 
forskjellene visket ut. Dette gjelder både 
byggets utforming, plassering, materialbruk, 
samt innvendig planløsning. Konstruksjons-
måter før i tiden tillot samtidig en betydelig 
større grad av generalitet og fleksibilitet for om- 
og tilbygging og gjenbruk. 
 
Eldre bydeler som murgårdene på Grunerløkka 
viser klare miljøfordeler. De er bygget av kun 
4-5 hovedmaterialer, alle naturlige. Disse er 
lett å demontere og resirkulere, f.eks teglstein i 
kalkmørtel, i motsetning til sement. Saltakene 
er lett å bygge om eller etterisolere. motsetning 
til dagens tverrgående skivekonstruksjoner, er 
de langsgående bæreveggene mye mer 
fleksible for endringer over tid. Grunerløkka 
består, mens en river mange boligblokker som 
er ikke mer enn 40-50 år gamle! 
 

 
Typisk konstruksjon, murgårder 
- visse svakheter men få og naturlige, sunne  matierialer, 
og meget stor tilpasningsdyktighet over tid 
Kilde: Byggforsk / Riksantikvaren 



 

 

Basisfunksjoner i boligen endrer seg lite. Nyere 
krav til f.eks livsløphensyn og hjemmekontor, 
krever ikke store endringer heller. Søken etter 
”nye boligløsninger” kan virke overdreven. Men 
variasjon trenger vi i boligmassen. Problemene 
med upassende boligtyper er blant annet 
knyttet til standardisering, der kun noen få 
basismodeller er enerådende. Bærekraftige 
løsninger tilsier større mangfold, dette også 
bruksmessig, ikke bare i forhold til lokal klima  
og stedstilpasning.  
 
Både frittliggende eneboliger og eneboligfelt 
planlegges på en ofte mindre fornuftig og 
miljøbevisst måte i dag enn for 20 år siden. 
Selve boligene er større, forbruker mer 
ressurser, og er ikke sjeldent mindre fleksible 
enn eldre boligtyper. I de aller siste årene har 
boligsektoren begynt å sette noe fokus på 
miljø, men det finnes så godt som ingen 
insentiv til dette for boligprodusentene - i et fritt 
marked der trend teller mer enn lvalitetsmål og 
salgsprisen teller mye mer enn driftskostnad.  
 

 
 
Typisk eneboligfelt - naturen raseres. Rjukan. 
Bilde: C.Butters 

 
Materialvalg er på mange måter også mindre 
miljøvennlig enn for en generasjon siden. 
Utførelse er ikke sjeldent av dårlig kvalitet. 
Resultatet kan være et dårlig inneklima preget 
av fukt og avgassinger. Det sies ofte at hus fra 
før ca 1960 er sunnere, om enn mer krevende 
når det gjelder energi og vedlikehold. Men 
NVEs og ENOVAs energistatistikk viser at 
eldre bygg nesten uansett type, faktisk ikke 
nødvendigvis er mer energikrevende enn 
nyere bygg!  
 
I et langstrakt land som Norge er det forståelig 
at spredt bebyggelse i form av eneboliger 
nesten ble ”normen”. Men samtidig vet vi at 
også eneboliger kan utformes og bygges på 
mye mer miljøvennlige måter. Og mange nyere 

”miljøhus” bygger på prinsipper fra den 
tradisjonelle byggeskikk.  
 
Kompakt blokkbebyggelse er ofte fordelaktig 
både sosialøkonomisk og miljømessig. En 
forutsetning er at denne tettheten kombineres 
med gode og tilstrekkelige uterom. Det er 
allikevel noen tankekors her. De moderne 
semi-industrialiserte byggemåter med 
tverrgåënde skivekonstruksjon, fører ofte til en 
bebyggelse som er mindre fleksibel enn 
gammel bebyggelse, som i typiske eldre 
murgårder. Vi ser også ofte dårlige, dype 
planløsninger med ensidig belysning og 
ventilasjon. Av økonomiske grunner igjen 
plasseres baderom ofte ved siden av kjøkken 
slik at en må gjennom oppholdsrommene fra 
soverom til bad. Og leilighetsstrukturen bør 
ikke ta sitt utgangspunkt i moduldimensjonene 
for en billigst mulig parkeringskjeller under - 
utgangspunktet for dimensjoneringen bør være 
mennesker, ikke bilen!  
 
Kort sagt: Tendensen går ikke entydig i retning 
av bærekraftig byggeskikk eller bedre kvalitet. 
 
Bybolig-trenden (noe som også må droftes i 
sammenheng med fortetting, se nede) sies å 
være bærekraftig. Det urbane livsmønsteret 
sprer om seg som forbilde. Men den lille 
byboligen i en tett bystruktur, er heller ikke 
entydig bærekraftig - dersom den medfører 
færre friområder og grønne lunger i byen, og 
må suppleres av lange reiser til hytta i helgene. 
I tillegg medfører byggingen av mange små 
sentrumsleiligheter en ensartet beboertype i 
strøket. Målet om en godt blandet 
beboersammensetning svekkes. 
 
En bærekraftig byggeskikk krever derfor en 
fordreining i boligbyggingen mot andre bolig-
typologier og byggemåter. Store eneboligfelt 
gir ikke sosio-økonomisk mangfold og dekker 
ikke behovet for andre typer boenheter enn for 
kjernefamilier. Og det er et dårlig bebyggelses-
mønster når det gjelder arealbruk, infrastruktur, 
kollektivtransport og energibruk.  
 
Det er derfor behov for konsolidering av kunn-
skapene våre. Her finnes viktige holdepunkter 
både i fortidens byggeskikk, i de siste tiårenes 
boligerfaringer, og i bærekraft-debatten. 
 

 
 
 



 

 

 
 
Miljøvennlig bolig i pakt med stedet og tradisjoner - men 
moderne løsninger.  
Ulvik, arkitekt Frederica Miller, GAIA. 
Bilde: F.Østmo 

 

2.2 Bebyggelsestype  
 
Unge familier begynner ofte boligkarrieren i en 
blokk eller rekkehusområde, for så å flytte når 
de har bedre råd. De senere års velstand 
medfører at flere ønsker det ”høyere” idealet 
som den frittstående enebolig representerer. 
Byboligtrenden gir en viss motvekt til dette. 
Spredt boligbygging i eneboligfelt fører oss 
bort fra bærekraft. Markedet har fått bestemme 
mye, byggebransjen har arbeidet med enebo-
ligfelt og prestisjeprosjekter på sjøfronten. 
Begge disse tendenser, flere eneboligfelt i 
randsonen og høystatusboliger i sentrum, har 
uheldige konsekvenser for beboersammen-
setning og miljø. Utprøving av nye bolig-
strukturer har til nå hatt liten interesse i Norge. 
Dette er en utfordring for alle som arbeider 
med boligbygging.  
 
Tett-lav boligbebyggelse trekkes ofte frem som 
fordelaktig av så vel sosiale som miljømessige 
grunner. Selve bebyggelsesstrukturen - det 
som ikke lett kan endres på senere - er i 
utgangspunktet bra: Kompakt, barnevennlig og 
grønn. Kun fra et miljøteknisk perspektiv er 
våre eldre rekkehusområder ikke så bra. De 
har gamle isolerglassruter, lite isolasjon i 
veggene, vannkrevende installasjoner, osv. 
Dette er tekniske detaljer som ofte lett kan 
forbedres ved rehabilitering. 
 
Bebyggelsesmønstre i gamle dager viser oss 
mange prinsipper for klimatilpasning kombinert 
med gode funksjonelle løsninger. I eldre 
bosetninger tjener driftsbygningene ofte som 
klimaskjerm for bolighusene - for eksempel 
klyngebebyggelse og ved mange gårdstun. 
 

Det er ingen tvil om de sosiale kvaliteter som 
ligger i god boligområdeplanlegging fra 1960- 
og 1970-tallet, for eksempel i mange kjente 
rekkehusområder. Denne bebyggelsesform 
kan anses å være bærekraftig. Arealbruken er 
effektiv, områdene er ofte meget godt føyd inn 
i naturen. Lune uteplasser dannes og rekkehus 
har felles vegger med redusert materialbruk og 
varmetap. Bebyggelsesformen gir korte og 
rasjonelle opplegg for ledninger og annen 
infrastruktur. Den gir også god økonomi. Felles 
eierform skaper samhold og sosialt ansvar. 
Bilene holdes utenfor i felles garasjer, slik at 
barnemiljøet og tryggheten er på topp. Hvorfor 
bygges det ikke flere slike og hvorfor er dette 
ikke lengre et viktig forbilde?. 
 
Nøkler til kvalitetstenkning er miljø og identitet 
- knyttet til stedlige forhold: En fokusdreining 
vekk fra den private boligen mot naboskapet, 
områdekvaliteter, stedsidentitet - og helse. På 
dette området har vi viktige holdepunkter i 
både byggeskikk og bærekraft. Begge dreier 
seg om stedlige tilknytninger, samt om verdier 
og kvalitetsbegrep i forhold til bomiljøet. 
 
Både byggeskikk og bærekraft gir oss klare 
pekepinn på hvordan vi kunne beskrive en god 
utvikling - når vi tenker økologisk, økonomisk 
og sosialt. Dette gjelder prinsipper såvel for 
enkeltbygg som for bebyggelsestype.  
 
Byggeskikken viser også at vi på mange måter 
kan dette fra før. Det samme kjenner vi fra en 
generasjons faglig erfaringer i bl.a Husbanken.  
Ny bærekraftig arkitektur med integrert design 
og miljøtekniske løsninger med et sterk fokus 
på helhet, viser oss nye måter å anvende de 
samme kjente og kjære prinsippene på.  
 

 
Skårsetlia – tradisjonelle prinsipper i ny form. Farger, 
volumer, inn- og uttun harmonerer med omgivelsene 
Bilde: Div.A arkitekter 



 

 

2.3 Lokalisering 
 
Selv om bebyggelsestypen er bærekraftig, må 
dette også vurderes i et større regionalt  
perspektiv. Spesielt viktig er lokaliseringen av 
arbeidplasser, service, offentlig transport, skole 
osv i nærheten. Drivstofforbruket bestemmes i 
en betydelig grad av den overordende 
strukturen, gode sosiale kvaliteter likeledes. 
 
Noen områder bebygges som i utgangspunktet 
ikke er skikket til bebyggelse. Her igjen finner 
vi solide holdepunkter i byggeskikkens 
prinsipper. I gamle dager bygget man ikke på 
forblåste topper - for utsiktens skyld  - eller 
langt ut i fjæra. Man bygget heller ikke i 
trekkfulle eller skyggefulle restarealer, noe som 
skjer i dag på grunn av økonomisk press og 
svak planstyring, samt som følge av 
fortettingsstrategi. 
 
Et kjernebegrep i modern byøkologi er nettop 
reintegrering av arbeid og bolig (f.eks på tysk 
”arbeiten und wohnen”). Dette medfører både 
transportmessige og sosiale kvaliteter - samt 
økonomiske fordeler. Dette taler om viktige 
spatial transformations i fremtiden - noe som 
igjen, som ved byggeskikken berører 
dypereliggende strukturelle trekk i samfunnet.  
 
I industritiden med sine forurensende foretak, 
måtte arbeidet flyttes ut av bykjernen. Dette 
gikk hånd i hånd med datidens rasjonalistiske 
sonedelings-tenkning. I dag er fokuset på 
samspill og integrering; og dette stemmer med 
det faktumet at de fleste arbeidsplasser ikke er 
forurensende i dag.  
 
Bærekraft-tenkningen fører oss med andre ord 
nærmere lokale, integrerte løsninger - i en viss 
forstand nærmere det gammeldagse 
mønsteret. Det er i så fall et godt eksempel på 
”tilbake til fremtiden”. 
 
Dette gjelder også hyttebygging. Spesielt når 
fritidsbebyggelse snart er som sekundær-
boligbygging å regne, bør dette behandles på 
samme måte. Utviklingen fører til at flere i 
praksis har to boliger, og et øket bensinforbruk 
- neppe en bærekraftig utvikling! Kappløpet om 
naturperlene og press på små fritidskommuner 
fører til mye uheldig lokalisering av hyttefelt. 
Det forsterkes av små ressurser til rådighet i 
de små hyttekommunene, svakt samordnet 
planlegging, og hyppig bruk av dispensasjoner. 
Tre-fire hus i et ellers uberørt landskap kan 
forringe et område for alle og alltid. 

 
 
God bebyggelseslokalisering kommer ennå 
sterkere i fokus i dag med påventet økning i 
ekstreme værforhold grunnet i klimaendringer. 
(se bl.a: Plan 5/2003, samt flere rapporter fra 
Prosus og Vestforsk) Kan det stilles strengere - 
og klare nok - krav til boliglokalisering?  Dette 
kan være en konkretisering av prinsipper som 
allerede er nedfelt i Plan- og bygningsloven. 
Det trengs krav til bebyggelseslokalisering. 
Byggeskikk og bærekraft er sammenfallende 
her og gir igjen, solide argumenter av så vel 
økologisk som helsemessig art.  
 
 

 
 
Sentrumsnær,  tett bebyggelse har mange fordeler. Men 
tetthet er ikke alltid god bærekraft.  
Her fra: 
Bilde: E.Løvstakken 
 

 

 
 
Mye stil, lite byggeskikk …? 
Og trenger vi slike hytter på grunn av trange byboliger, 
uten hage, og få hyggelige uterom i bydelen? 
Bilde: E.Løvstakken 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Fortetting som strategi? 
 
Det har blitt til en klisje at høy tetthet er 
miljøvennlig. Men det er en enkel tese med 
komplekse følger. Det er nødvendig å se 
nærmere på mulige konsekvenser av ulike 
typer fortetting, bildet er ikke entydig positivt 
med hensyn til miljø, bærekraft eller urbant 
livskvalitet generelt. Flere nyere fagartikler 
nyanserer fortettingstesen. ”Verken teoretisk 
eller empirisk … finner vi grunnlag for å si at 
fortetting generelt vil føre til bærekraftig 
byutvikling” (Skjeggedal m.fl, Fortettings-
realisme, Plan 6/2003). 
 
Fortetting i forbindelse med fornyelse av 
eksisterende strøk vil kunne for eksempel føre 
til lavere tetthet av mennesker, med høyere 
tetthet av hus og privatbiler. Dette har å gjøre 
med endring i befolkningsstruktur som en 
funksjon av prisnivå og leilighetsstørrelser.  
 
Sideeffekter kan være at noen grupper presses 
ut, at biomangfold og rekreasjonsarealer 
spises opp, og begge disse genererer øket 
trafikk til og fra sentrum. Forurensinger, for 
eksempel til luft, fortettes. Innfillsboliger 
bygges ikke sjeldent på lite gunstige 
restarealer. Ingen av disse gir en positiv 
bærekraftig utvikling.  
 
En viktig versjon av fortettingstesen er 
knutepunktsfortetting. Selv om dette også har 
sine betingelser, er det mye mer åpenbart 
gunstig fordi det bygger på en selektiv og 
systematisk tilnærming særlig knyttet til 
lokalisering og trafikkmønstre. 
 
Tre hoved miljømål nevnes i forbindelse med 
tetthet: Minking av transportavstander, bedre 
utnyttelse av infrastruktur, og mer effektiv (les: 
intensiv) arealbruk 
 
Byens fysisk tetthet er i en viss forstand med 
på å redusere det økologiske fotavtrykk på 
andre deler av omgivelsene. Men denne 
slutningen kan ikke trekkes for langt. Per i dag 
finnes fortsatt lite systematisk kunnskap om 
sammenhengene mellom arbeidssted, 
transport, osv. Det vi kan si er at spredt 
bosetning ikke nødvendigvis betyr mer 
transport - mens byer genererer mye transport. 
 
Den tette byen øver desto større effekt på sine 
omgivelser fordi kretsløpene ikke kan 
behandles innenfor bygrensen, en må derfor ty 
til store tekniske systemer samt mye til- og 

fraflytting av ressurser. Byen kan redusere 
transportforbruket for innbyggerne, men til- og 
fratransport av alt som byen trenger for å 
overleve - mat, vann, energi, avløp, avfall - 
øker omvendt proporsjonalt.  
 
Det er igjen sammenhengene som teller. 
Tetthet ett sted krever ledighet ett annet. Det 
ofte utskjelte villastrøk har sine fordeler fremfor 
bykjernen - for eksempel høy biomangfold. Bor 
man tett, trenger man også friluftsområder. Det 
moderne bymennesket med sin lille bybolig har 
behov for en desto større hytte på Fagernes - 
og med reisingen dit i privatbil annethvert helg, 
øker det totale ressursforbruket.  
 
Det er også tegn på at folk som bor i tette 
bystrøk, foretar generelt flere lange reiser enn 
folk i forstedene (kompensasjonshypotesen - 
Holden, Prosus 2004 m.fl). 
 
Dette bekrefter hvor viktig stedsforståelse er. 
De ressursmessige kretsløp må ses i en 
sammenheng. Tradisjonell byggeskikk og 
stedsforming viser oss et prinsipp (og en 
kulturell holdning) om selvforsyning, mens 
moderne miljøtenkning nyanserer dette ved å 
klarlegge ulike nivåer for optimal selvforsyning. 
Vi trenger vesentlig mer forskning på dette 
området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Idylliske lav-tett boligområder settes pris på også i andre 
land … her fra Vancouver, Canada 
bilde: C. Butters 



 

 

2.5 Den byøkologiske 
dimensjon 
 

 
 
Byøkologisk område Culemborg, Nederland 
Miljøtilpasset arkitektur, fornybar energi, naturbasert 
avløp, bilfritt område, felles hus, brukermedvirkning 
Joachim Eble architektur m.fl 
Bilde: Stichting Eva Lanxmeer 

 
Byggeskikk som forbilde viser bærekraft i form 
av et småskala, intensiv flerbruksmønster, noe 
som får sin moderne motpart i økolandsby-
typologien. Dette er ikke eneste ideell typologi, 
men byggeskikken viser hvordan den tette 
byutviklingen i visse forstand går for langt bort 
fra et selvforsynt og blandet mønster. En 
storskala urban variant, med flerbruk og høy 
selvforsyningsgrad, finner vi i de nye urbane 
byøkologi-prosjektene. Disse kombinerer 
urban tetthet og sosialt byliv med et drastisk 
redusert økologisk fotspor. 
 
Begrepet byøkologi henviste opprinnelig til 
naturvitenskapelig kunnskap om den noe 
spesiell økologi av flora, fauna osv som utvikler 
seg i et urbant miljø. Den ble så lånt av 
miljøbevegelsen og planmiljøene for å beskrive 
en miljøvennlig og bærekraftig byutvikling. 
 
Byen, en humanøkologisk biotop om en kan si 
det slik, stiller krav som er analogiske til de 
som en har i naturens økologi. Mangfold, 
robusthet, overlevelsesevne, ivaretagelse av 
kretsløpene, er styrker og positive kvaliteter i 
naturens økologi, og de samme adjektivene 
gjelder i høyeste grad for kvalitet i en 

byøkonomi og i et sosialt miljø. I bærekraft-
sammenheng benyttes analogien om byen 
som økosystem for å undersøke hvordan 
skape et effektiv og trivelig urbant livsmiljø, 
med byøkologisk planlegging og forvaltning. 
 
Byøkologi handler om å skape en byorganisme 
som fungerer godt for de som bor og arbeider 
der, som har effektive produksjonskretsløp, og 
som samspiller med sitt omland på en måte 
som belaster minst mulig både menneskets og 
miljøets helse.  
 
Sett på denne måten er båndene mellom by og 
omland selvfølgelig meget viktige, da byen ikke 
er et lukket system. Et mål ved byøkologien er 
å øke byens selvforsyningsevne og minke på 
utveksling av ressurser, energi og avfallsstoffer 
med omlandet - dette både av miljømessige og 
økonomiske grunner. Det byøkologiske 
prosjektet vil derfor i størst mulig grad være 
selvforsynt med (fornybar) energi, resirkulere 
vann og avfallsstoffene sine, og har små behov 
for både intern transport og for ressursflyt over 
systemgrensene. 
 
Nye byøkologiprosjekter i Europa er samtidig i 
ferd med å vende opp-ned på våre ideer om 
byforming. Enkelte av disse nærmer seg et 
null-utslipp scenario, der byens økologisk 
fotspor er nesten null. I andre tilfeller designes 
hele bydeerl som kraftverk - dette vil si som 
netto eksportør av energi! 
 
Økologi kan også kalles ”hjemstedslære”, 
læren om levende organismers samspill i sine 
hjemlige omgivelser. Med sine sosiale og 
kulturelle dimensjoner kan byøkologi beskrives 
som læren om byen som godt levested for 
mennesker. Slik ble begrepet også brukt første 
gang i 1982 i det danske tidskriftet Blød By. 
Hensikten var å refokusere miljøbevegelsens 
interesse mot byene, i en ”grønn” tid da mange 
ønsket å flytte fra byene til en mer naturnær 
tilværelse.  
 
I startfasen i Danmark var byøkologiske tiltak 
rettet mot de miljøtekniske løsninger - dyrking, 
energisparing, resirkulering, sunne materialer. 
Etter hvert fikk byøkologi også et sterkt sosialt 
inhold, med fokus på kvartalsbevegelser, 
beboermedvirkning og felleskapsløsninger. 
Siden den gang har byøkologi blitt et begrep i 
mange land. Større byøkologiprosjekter finnes 
nå i flere land, både nybyggingsområder samt 
transformasjonsområder i eldre bydeler (se 
bl.a hefte NABU/Oslo Havnevesen). 
 



 

 

Eksisterende byøkologiprosjekter er fortsatt av 
niddels omfang - typisk noen tusen beboere 
med tilhørende service og næring. De omfatter 
enkelte større utviklingsområder eller bydeler. 
Det er med andre ord fortsatt et stykke å gå før 
man evner til å se på hele byen som et 
sammensatt system, hvor løsninger etableres 
for byer også tatt i betraktning omlandet.  
 
Men nå rettes mer fokus mot byen som helhet, 
dette viser seg verdenen over i Lokal Agenda 
21, Miljøbyprogrammer, organisasjonen ICLEI 
og mange andre initiativer. Kolding og Aarhus i 
Danmark samt Freiburg i Tyskland er byer som 
er kommet langt i å samle byens ulike etater 
om et felles program for en bærekraftig 
bystrategi, og som har startet en omforming av 
hele bystrukturen. 
 
Som med miljøvennlig bygging er byøkologisk 
planlegging til dels noe nytt, til dels kjent 
kunnskap. Tema som arealbruk, grøntområder 
og trafikk har alle med byøkologi å gjøre og er 
ikke noe nytt. Med begrepene byøkologi og 
bærekraft, forskyver fokuset seg imidlertid til 
en langt mer helhetlig, kretsløpsbevisst og 
miljøvennlig oppfatning av byen som fenomen. 
 
Kultur og natur behøver ikke å være fiender. 
Urbanister fremhever verdien av det rent 
urbane - det må ikke være natur overalt, sier 
de. En ”økologisk” by behøver ikke være en 
hageby, heller ikke et strøk med tett 
beplantning og tilvokste fasader, slik det ble i 
deler av 1980-tallets Berlin og København, og 
den nye bydelen Bo01 i Malmø der en har lagt 
spesiell vekt på grønt og biomangfold. Denne 
”gronneste” variant har store kvaliteter, men en 
by kan også gjerne være fullstendig urban - 
uten en plante i sikte! - og det er nettop til dels 
i denne kontrast til naturen at begrepet ”det 
urbane” som opplevelsesverdi ligger. En slik by 
kan også ha en god bærekraft-profil dersom 
den utformes med omtanke. 
 
Det er viktig å få byøkologisk kunnskap inn i 
urbanismefaget og hos etatene for planlegging 
og byutvikling. På samme måte som i eldre 
stedsforming bør det fokuseres på økologiske 
og sosiale faktorer innenfor en bærekraftig 
økonomisk helhet. Rammebetingelsene endrer 
seg, men byggeskikken viser prinsippene for 
en slik stedsforming. Bærekraft bidrar med det 
større perspektivet og de tekniske 
kunnskapene som er nødvendige. 
Dette fører oss tilbake til våre to begreper. 
Oppsummert kan vi si at byøkologiens mål er å 
gjøre hele bysystemer til et godt levested for 

mennesker, i samspill med omlandet og det 
stedlige naturmiljø. Byøkologi som fagfelt kan 
dermed betraktes som”storskala-varianten” av 
feltet byggeskikk. Og de tre grunnpilarene er i 
begge tilfeller, bærekraftens økologi, økonomi 
og samfunn. Så vel i sine mål og prinsipper 
sammenfaller dette med bærekraftige 
omgivelsesstrukturer, tettsteder og enkeltbygg.  
 
 
 
 

 
 
Lorettoareal, Tuebingen, Tyskland: Blanding bolig og 
arbeidsplasser. Byøkologisk omforming som kombinerer 
fortetting med høy brukerkvalitet  og sterk miljløprofil. 
Andreas Feltkeller, planlegger, m.fl 
 
 
 

 
Pilestredet Park byøkologisk område, Oslo - det første 
slik i Norge 
Bilde: Statsbygg / Oslo kommune 



 

 

2.6 By og omland 
 
Tetthet berører i høyeste grad samspillet 
mellom by og omland. Oppfatningen om at det 
mest bærekraftige på sikt er å urbanisere i 
enda sterkere grad er ikke uten videre riktig. 
Studerer vi statistikker finner vi at 
trafikkøkningen de siste 30 år er fordoblet, med 
privatbilen som viktigste bidragsyter. Videre 
finner vi at tette sentra forbruker mindre 
transportenergi enn landdistrikter, så lenge vi 
avgrenser oss til de bymessige områder. Tar vi 
med omlandet til byen er bildet et helt annet: 
Omlandskommuner har 54% flere 
reisekilometer enn byområder per person, og 
30% flere enn utkantkommuner. Faktum er at 
byen som sådan genererer trafikk mot sitt 
omland i et slikt omfang at en storbyregion 
totalt sett forbruker mer energi til transport enn 
landdistrikter og småbyområder.  
 
Statistikker viser at trafikkveksten er en av de 
alvorligste utfordringer til en bærekraftig 
utvikling. Bil og fly har øket mest, men det er 
en viss metningstendens etter en ekstrem 
ekspansjon i levestandard og reiseadferd som 
startet rundt 1960. De samme statistikker viser 
også at landsbygda bruker mer transportenergi 
enn byene, men vi må se nøyere på dette, da 
statistikkene ikke skiller mellom indre by og 
områdene rundt storbyene. Det urbane 
levemønster skaper i seg selv et høyt 
transportforbruk. Når en bor nær sentrum, kan 
mange gjøremål skje til fots, sykkel eller ved 
kollektivtrafikk, men når en bor i forstaden vil 
turen til idrettshall, kino, handelssenter og 
restaurant som oftest alle måtte skje med bil. 
På landsbygda skjer det færre slike reiser.  
 
Ser vi på forbruket av brennstoff per husstand 
til privat transport, finner vi at området rundt 
Oslo topper forbruket, mens selve Oslo by 
ligger desidert på bunn - og typiske distrikter 
ligger midt i mellom. Dersom vi deler i tre 
kategorier: Byer - omland til større byer - og 
distriktkommuner - finner vi at landsbygda 
faktisk ikke ligger på toppen. Det gjør 
områdene rundt byene. Med andre ord har 
byen selv, innenfor sine grenser, mindre 
transport, men byen genererer et meget høyt 
transportforbruk til og fra sitt omland. Her er 
selvfølgelig pendling en sentral, men ikke 
eneste faktor.  
 
Denne tendensen øker med størrelsen på 
byen. Det er med andre ord ikke uten videre 
riktig å slå fast at høy grad av urbanitet gir 

mindre transport enn spredt bosetting. Folk 
bosatt i tette sentra forbruker mindre 
transportenergi (25% mindre enn gjennom-
snittet, og hele 37% for Oslo). Men byer 
genererer trafikk mot omlandet som langt 
overstiger sitt internt forbruk per person 
 
En må også ta i betraktning den store 
ressursflyt inn og ut av byene som forårsakes 
av at de nettopp ikke produserer mye av 
primærvarene selv eller tar hånd om sine 
avfallsstoffer innefor bygrensene. Så vel det 
byøkologiske prosjekt som landsbygda kan 
ivareta flere av disse kretsløp lokalt. Nye 
byøkologiprosjekter i Europa, av så vel urbant 
som mer landslig art, beviser dette.  
 
Tesen om at byen medføre mindre trafikk og 
derved et lavere energiforbruk kan derfor rett 
og slett bestrides. Et alternativ kan være å 
arbeide med større regioner og nettverk, bygd 
på en struktur av mindre byer eller sentra. Men 
vi må huske den landlige bosetningens varige 
funksjoner og verdi, så vel av økonomisk, 
kulturell og ikke minst økologisk art. Det er 
mange gode grunner til sterk distriktspolitikk.  
 
Det interessante spørsmålet er de mulige 
forskjeller i forbruk som finnes mellom ulike 
typer byer, relatert til størrelse, utstrekning osv. 
Finnes det samspillsmodeller mellom by og 
omland som balanserer trafikk på en bedre 
måte enn en klassisk sentrumsmagnetmodell? 
Adskilte by- og landperspektiver må erstattes 
av et felles by- og omlandperspektiv, med vekt 
på å utvikle nettverksregioner framfor 
sentrumshierarkiske konstellasjoner. 
 
 
 

 
 
Byen er avhengig av omlandet, og omvendt.  
Bærekraft krever sammenheng. Men de fleste 
beslutningstagere i dag er utpregete bymennesker! 
Suldal 
Bilde: C.Butters 



 

 

2.7 Den globale dimensjon 
 
Til sist - sett i globalt målestokk er bygging og 
bosetting underlagt de samme mål om 
bærekraftig utvikling. Dette er for så vidt 
utenfor dette heftets rekkevidde, men det er 
viktig å drøfte lokal / regional utvikling kontra 
sentralisering og globalisering. Dette berører 
bosettingsstrategi så vel som bygging - for 
eksempel hvorvidt bygging baseres på lokale 
ressurser eller import. Det er sammenhenger 
fra de lokale løsninger helt opp til det globale 
nivået. 
 
Fokuset rettes i økende grad i dag mot ikke-
bærekraftig forbruk, dette vil si forhold som til 
syvende og sist er av kulturell og sosiologisk 
art. Forskning viser for eksempel, og dette bør 
være en tankevekker, at miljøvennlige biler og 
transporteffektivisering gjennom tekniske tiltak, 
ikke kan føre til bærekraft - det er selve 
volumøkningen som er det reelle problemet. 
(Vestforsk, Holden m.fl) 
 
La oss huske at globalitet er ikke det samme 
som globalisering. Hva er globalt? Kunnskap, 
info-nettverk, kommunikasjon. Disse er ikke-
materielle goder.Utvidet handel er viktig men 
skaper samtidig uten tvil miljøproblemer, ut fra 
et økologisk perspektiv er handel, dette vil si 
materiell ressursflyt, lite bærekraftig. Med 
bakgrunnen i entropiloven, medfører all flyt av 
materielle ressurser energitap og medhørende 
forurensing. Når det gjelder utveksling av 
finansiell tjenester og informasjon er det 
derimot knapt noe slik miljømessig problem. 
Det kan dog finnes andre betenkeligheter når 
det gjelder sosial rettferd, fordeling og kontroll. 
 
Lokal bærekraft genereres av sterke 
lokalsamfunn, som er i stand til å opprettholde 
kvalitet både når det gjelder det økologiske 
grunnlag, økonomisk produktivitet og et 
sosiokulturelt livsmiljø. Regionalitet og 
globalisering har begge sin rette plass; i 
bærekraft-sammenheng dreier det seg om å 
definere hva er riktig plass - riktig forhold 
mellom det lokale og det globale.  
 
Byggeskikk for eksempel har alltid vært knyttet 
til det lokale. Men en moderne økologisk bolig 
bygget i Ulvik, med for så vidt tradisjonell 
utseende, benytter miljødesign-prinsipper 
hentet fra et Permakultur-kurs ivAustralia, 
tømmer fra et lokalt sagbruk, et energi-
styringsprogram fra internett, og torv fra selve 
tomta. Her finner både det globale og det 

 

 
 
Lokale katastrofer som dette har sine globale effekter -
naturødeleggelse, uvettug energibruk, for ikke å snakke 
om kulturell smaksforvirring … 
Bilde: E.Løvstakken 
 
 

 
 
Oikos - vårt felles hus.  
Her med øst-middelhavsk byggeskikk. Keramikk. 
Bilde: C.Butters 
 

 
lokale sin plass. Er det byggeskikk? Her igjen 
kan det poengteres at de materielle ressursene 
for det meste er lokale - mens informasjonen 
har reist svært langt. 
 
Vår ”globaliserte” verden medfører en utvidet 
bevissthet om sammenhenger mellom 
ressursbruk ett sted og effektene andre steder, 
både i tid og rom. Dette skaper en ny ramme 
og nye betingelser for god (=bærekraftig) 
byggeskikk. Vi ser igjen behov for et 
systematisk kriteriesett som omhandler alle de 
tre hovedområdene økologi, økonomi og 
samfunn. 



 

 

2.8 Byggeskikk, stil og arkitektur 
 
Byggeskikk som planbegrep og diskusjons-
tema har vært kontroversielt på flere måter. 
Mange oppfatter byggeskikk som alternativ til 
en streng og kald betong- og glassverden, og 
forbinder det med “koselige, gammeldagse 
hus”, som glir lett inn overalt som en slags 
almenn, folkelig stil. Andre kaller dette 
historieløs pastisj, og mener at “byggeskikk-
trenden” undergraver identitet og stedlig 
egenart, istedet for å bygge opp under. 
 
Denne kontroversen er nokså sammenfallende 
med todelingen mellom det folkelige og det 
faglige ståsted, og har dels blitt såpass fram-
herskende som en konsekvens av overgangen 
til mer markedsstyrt byggepraksis, særlig i den 
del av bransjen som henvender seg til “folk 
flest”  (boligbyggeriet). Annonser, prospekter 
og huskataloger gir en god oversikt over 
fenomenet. Hva kommer det av at man gjerne 
investerer i den nyeste bilmodellen med all 
mulig elektronikk, synes flytoget er et 
nyskapende og tidsmessig modernisering, er 
positivt innstilt til nyskapende operaarkitektur, 
mens man samtidig bygger seg en 
“koselig/nostalgisk” enebolig?  Hvorfor er en 
“moderne tenkning” lite utbredt i boligsektoren? 
 
Samtidig er det i dag en motsatt trend innenfor 
mer fagbasert byggeri, hvor større byggherrer 
etterspør det moderne, det utradisjonelle, det 
avanserte. Eksempler på dette er Gardemoen, 
den nye operaen, Rikshospitalet osv. Det 
paradoksale er at mange synes at disse 
moderne byggverk er flotte, det ser ut til at 
man er langt mer åpen for nye former og 
arkitektur når man retter blikket vekk fra hjem 
og bolig, som tydeligvis inntar en egen plass 
med særegne assosiasjoner og krav.  
 
Denne konflikten om tilsynelatende rene 
estetiske smaksrelasjoner skaper et uheldig 
fokus på enkeltbygninger og deres stiluttrykk, 
vekk fra sammenhenger om miljø og omgivel-
seskvaliteter. Å skape bedre løsninger krever 
at man løsriver seg fra denne stilopptatthet og 
individuelle markeringer på bygningsnivå. 
Framtidens byer og tettsteder må baseres på 
langt mer ressurseffektive bebyggelseformer, 
infrastruktur, forvaltningsprosesser og mye 
annet som ligger under eller bak overflatene.  
 
Hva er så forskjellen på byggeskikk og stil? 
Byggeskikk er et generelt begrep og refererer 
til det som bygges. Den forandrer seg over tid, 

utkrystallisert i spesielle kjennetegn som kan 
sammenfattes til en epoke. Ulike formutrykk 
knyttet til samfunnsmessig funksjon og status 
kan også leve side om side gjennom flere 
tidsepoker, men med endringer over tid - 
innenfor det vi kan kalle en ”stiltradisjon”.  
 

 
 
Moderne byggeskikk kan gi spennende kontrast til eldre 
omgivelser – samspill i rom  og tid 
Kunstgalleri Lillehammer, Snøhetta arkitekter 
Bilde: C.Butters 

 

 
 
Husbankens Byggeskikkpris 2003: 
Møllebyen i Moss – urbant byggeskikk og fornyelse er 
like mye et spørsmål om prosesser og samspill mellom 
arkitekter, næring og mange aktører 
Bilde: C.Butters 
 

Stil befatter seg først og fremst med 
uttrykksmessige variasjoner på overflaten, så 
som form, dekor, detaljering og 
overflatebehandling, mens byggeskikk også 
omhandler det vi ikke umiddelbart ser, som 
konstruksjonsmåte, materialbruk, planløsning, 
og disses relasjon til livsform og stedlige vilkår. 
 
Historisk sett betegner byggeskikk seg som 
relativt stabile, homogene mønstre, så vel på 
overflaten som i underliggende strukturer. 
Globalisering medfører at dagens bygging 
viser flere internasjonale impulser, når det 



 

 

gjelder overflatestil - men dette er ikke noe helt 
nytt heller, jf ”sveitserstilen”. Bygningsform og 
arkitektonisk uttrykk vil i all sannsynlighet 
fortsette å vise et stort mangfold. Men 
overflaterelaterte faktorer i byggeskikk bør få 
mindre betydning. Bærekraft er ikke en stil - og 
en slik forskyvning i fokus vil være i samsvar 
med bærekraftens mål. 
 
Hva er så forholdet mellom arkitektur og 
byggeskikk? Her er det delte meninger, og 
forholdet mellom disse to kan neppe gis med 
kun en definisjon. Til det er begrepet arkitektur 
for komplekst. I denne sammenheng er det 
naturlig å ta utgangspunkt i hvordan disse 
begreper brukes i alminnelig samtale - mellom 
fagfolk såvel som mellom fagfolk og legfolk. 
 
Ellen de Vibe har i bladet Byggeskikk 4/1995 
definert arkitektur som “det gode i både vanlig 
og spesielt byggeri”, og støtter seg på alment 
akseptert viten representert ved Aschehougs 
leksikon. Hun setter opp en kvalitetsakse der 
“arkitektur” representerer “det gode” i alt som 
bygges, definert unormert som byggeskikk. 
Problemet med dette oppsettet er at man er 
nødt til bruke både “byggeskikk” og “arkitektur” 
på en helt bestemt måte, som avviker fra hva 
som faktisk er vanlig talemåte: Både fagfolk og 
legfolk snakker i dagligtale om “god” og “dårlig” 
arkitektur, og ”god” og ”dårlig” byggeskikk, og 
med det står vi overfor et uklart landskap av 
begreper. Og det er for lettvinn å knytte 
arkitektur kun til ”det gode”. 
 
Den mest vanlige betydningen av “arkitektur” i 
dagligtale er byggverks estetiske uttrykk, eller 
bestemte byggverk som estetisk og 
formmessig uttrykk - altså ikke langt fra ”stil”. 
Begrepet er ofte også knyttet til byggverk av en 
viss størrelse, og fortrinnsvis knyttet til det 
arkitekter driver med. Men denne oppfatningen 
er smal og korresponderer ikke med 
arkitektenes egen oppfatning av hva faget 
omfavner. Arkitektfaget definerer seg selv mer 
helhetlig enn en slik dagligtaledefinisjon gjør. 
Man trekker gjerne inn relasjoner mot 
omgivelser, materialbruk, kunst mm. Hvordan 
så definere arkitektur? Det er kanskje nettop 
bærekraft-begrepet med sine tre ledd som gir 
oss en ny, helhetlig utgangspunkt for en 
definisjon av arkitektfaget (se: NAL strategi-
dokument / NABU 2003). 
 
I en ”ekstrem” og elitemessig variant betraktes 
arkitektur som tilnærmet ren kunst. Arkitektur 
er noe som brukes, og endrer seg over tid, og 
kan aldri være ren kunst. Men denne 

betraktningsmåten har selvfølgelig en funksjon 
også, så lenge den ikke benyttes til å skjule 
eller forglemme arkitekturens faktisk 
miljømessig, økonomisk og sosial betydning.  
 
Byggeskikk som begrep vil fortsatt av mange 
assosieres med ”det gamle”, og med enkelte 
kjennetegn fremfor de dypere betydningslag 
som fagvarianten med rette fremhever. Det 
samme gjelder arkitektur, som vil assosieres 
med spesielle bygg mer enn massebyggeri, 
mens fagvarianten igjen gir begrepet arkitektur 
en bredere og mye rikere betydning. Begrepet 
bærekraft lider under noe av samme skjebne - 
dette vil si at det sjeldent oppfattes i sin fulle 
bredde. Det er viktig å bygge opp forståelse for 
kompleksiteten i disse begrep.  
 

 
 
detalj, låve, Havråtunet, Osterøy - skifer, tre og brakje 
bilde: C.Butters 

 
 

 
 
konstruksjonsdetalj, ”nullenergihusene” Lindås, Gøteborg 
- det er ikke så vanskelig! - energiregningen er på under 
kr.3.000 per år. 
Arkitekt Hans Eek 



 

 

del 3:  
Å utvikle og bygge 
bærekraftige omgivelser 
 
3.1 Nye oppfatninger  
Vår konklusjon er at begrepene byggeskikk og 
bærekraft (rettere sagt bærekraftig bygging og 
stedsforming), ligger svært nær hverandre. 
Tradisjonell byggeskikk viser oss et mønster 
som på mange vis var ”bærekraftig”. Det kan gi 
inspirasjon, både i detaljene og på overordnet 
nivå. Men i hvilken grad kan vi lære av dette, i 
hvilken grad er det fortsatt relevant med 
byggeskikkens ”eviggrønne prinsipper og 
verdier”, og i hvilken grad snakker vi om nye 
og anderledes forståelsesmåter i dag? 
 
Utvikling av noe som vil kunne betegnes som 
god byggeskikk i dag krever at vi tar hensyn til 
de nye betingelser. Dette er ikke å benekte de 
stedlige, historiske og kulturelle faktorene, 
heller å minnes om at byggeskikken som oftest 
har utviklet seg basert på konkrete forhold, 
men også noen ganger basert på rene 
motestrømninger - f.eks sveitserstilen.  
 
Vi leter, vel med rette, etter et konsekvent og 
fornuftig grunnlag for å bestemme hvordan vi 
skal bygge - for eksempel tilpasning til lokal 
klima. Men denne rasjonalitet er ikke alene 
nok. Noen av dagens reelle forhold er fortsatt 
av konkret og objektiv art, både de lokale samt 
andre av global og langsiktig art.  
 
Men andre har ingen rasjonell grunn i det hele 
tatt - motivasjonen er ofte rent holdningsbasert, 
image, selvrealisering, statusverdi. Men disse 
er ikke mindre reelle faktorer av den grunn! 
 
Slik vi har omtalt over knyttes begrepet 
byggeskikk i sin folkelig variant til oppfatningen 
om en innboende verdi i (noen, men ikke alle) 
gamle mønstre. Dette er heller ikke nytt. Disse 
påvirkes av hvorvidt en viss utvikling oppfattes 
som positiv. Den gang modernismen var ”inn”, 
ble alt nytt - fra møbler til biler og bygg - ansett 
som vakkert, selv om det brøt helt med 
tradisjonelle former. Også kjernekraftverk var 
”vakre” for mange på sekstitallet. Er man for 
fornybar energi, blir vindmøller ”vakre”. Er man 
for bærekraftig utvikling blir sykkelstier vakrere 
enn ingeniørenes fineste motorveibroer, og 
solpaneler på taket vakrere enn de dyreste 
keramiske takpanner. Med andre ord: Det 
vakre og det fornuftige henger sammen. 
 

Det faglige ståstedet endrer seg også. I tråd 
med bærekraft-paradigmet foregår det et 
tankeskifte. Tverrfaglighet, flerdimensjonalitet 
og en større tidshorisont står i fokus. Slike 
forskyvninger er subtile: Mye av det gamle 
gjenstår, men kjente begrep antar nye 
betydningslag. Det er slik at to personer vil 
kunne gjennomføre den samme type samtale 
som før, men den ene vil forstå alt som sies på 
en litt annen - og rikere - måte enn den som 
sitter ved det gamle. 
 
Som eksempel, har begrepet ”klimaanalyser” i 
lenge vært med i planleggingsvokabularet, 
men det blir nå noe langt mer levende og 
relevant enn før - det blir et mer aktivisert 
begrep. På samme måte har det i lenge pågått 
en faglig diskurs om prosess, men i bærekraft- 
perspektivet får dette en rikere gjenklang og 
større aktualitet. Bærekraft knyttes sterkt til 
kommunikativ planlegging, medvirkning, LA-
21, stakeholder/partnerskap prosesser.  
 
Fokuset må også nødvendigvis rettes i større 
grad mot transformasjonsprosesser, da 
bærekraftig utvikling svært sjeldent dreier seg 
om å planlegge ideelle nye strukturer, men om 
gradvise transformasjoner av den meget 
uperfekte virkelighet som vi har. 
 

 
 
Det viser seg at eldre byggeskikk som dette er såpass 
fleksibel at det også lar seg ombygge med bærekraftige 
løsninger 
Miljøvennlig rehabiliteringsprosjekt Sverdrupsgate 5, Oslo 
(OBOS / GASA arkitekter) 
Bilde: F.Østmo 

 



 

 

Kjente begrep er ofte ladet på en negativ måte. 
Byggeskikk oppfattes av noen som et smalt 
felt. Bærekraft-begrepet er lite kjent hos mange 
og oppleves som diffus. Miljøtenkning generelt 
oppfattes ofte som en slags tvangstrøye, i 
stedenfor å assosieres med noe positivt.  
 
Bærekraft og byggeskikk er altså begrep som 
ligger nærmere den faglige verdenen, og har 
begrenset resonans hos folk flest. På samme 
måte har begrep som energiøkonomisering 
hatt lite klangbunn. Det er viktig å finne et 
språkbruk som knytter an til et kvalitetsbegrep, 
nærmere vår samtids fokus på identitet og 
velvære, som treffer hos folk flest. Blant annet 
benytter nå mange innen feltet bærekraft, 
helse - sunne omgivelser - som et nøkkelord. 
Dette har ikke minst sitt bakgrunn i økende 
allergifrekvens, bekymringene om innemiljø i 
skolebygg, osv. 
 
Folk er fortsatt opptatt av kvaliteter i sitt bomiljø 
som grøntområder, kollektiv trafikk og andre 
bærekraftige kjennetegn - men også av andre 
ting. For godt eller vondt er det mye mer fokus 
på identitet, nytelse og selvrealisering. Slike 
trender behøver ikke stå i veien for de faglige 
argumentasjoner om bærekraft, og står heller 
ikke nødvendigvis i veien for sunne samfunns-
verdier. Men det tilsier at en må ”selge inn” 
ideene på en annen måte.  
 
Det gamle konsensus blant folk flest, som 
karakteriserer både byggeskikken historisk 
sett, og de siste tiårenes sosialdemokrati i 
Norge, finnes ikke lengre. Konsensus må 
oppsøkes på andre måter. Effektiv formidling 
krever at vi stadig revurdere vårt ordforråd og 
talemåte. 
 

3.2 Kvalitetsmål 
 
Dagens samfunn bygger på en mye høyere 
grad av forbruk, mobilitet og informasjonsflyt. 
Kvalitetsbegrepet knyttes til helt andre forhold 
enn før i tiden. Fokuset i ”nytelsessamfunnet” 
rettes i økende grad på behov som ligger langt 
ut over de grunnleggende basisbehovene. Vi 
behøver ikke å gå inn på hvorvidt dette høye 
velstandsnivået kan eller bør opprettholdes, 
men det er et tankekors at ytterligere øket 
velstand ikke lengre synes og medføre mer av 
det endelige målet - lykke.  
 
Med bærekraft menes både økologisk, 
økonomisk og sosial kvalitet. På det 
økologiske eller miljøtekniske planet er det 

hevet over tvil at dagens samfunn kan bygges 
og innrettes på en langt mer bærekraftig måte, 
og dette med tekniske midler som allerede 
finnes.  
 
Det finnes fortsatt lite kunnskap og erfaring i 
Norge på dette feltet. Utviklingen går meget 
sakte i riktig retning, med større fokus på 
bærekraft både i lovgivning og praksis. Men 
spørsmålet er hvordan bedre stimulere denne 
utviklingen. Norge sakker akterut. Det er også 
stadig et tankekors at fremskritt i bærekraftig 
retning mer enn spises opp av øket forbruk. De 
politiske intensjonene virker derfor lite seriøse. 
Mener vi alvor med dette, må innsatsen ikke 
bare økes med noen prosent men 
mangedobles. 
 
Et annet tankekors er som nevnt over hvorvidt 
vi egentlig bygger bedre nå enn vi gjorde for 
noen tiår siden. Vi har mange forbilder på et 
trivelig og demokratisk samfunnssett. Vi 
kjenner byer som er gode å være i, vakre 
boligområder som er gode å leve i. Men hva 
bygger vi i dag?  
 
Mange stiller seg spørsmål. Blant annet har 
avskaffelse av tredjepartskontroll og 
kvalitetssikring i nye PBL ført til tvilsom kvalitet 
i noe av det som leveres. (jf Glass og fasade 
1/04, NBI-undersøkelser, med mer). Noen av 
problemstillingene som ble nevnt over - dårlige 
planløsninger, lite sosiale uterom, ensartede 
beboergrupper - tyder på at vi ikke sjeldent 
bygger med mindre god kvalitet nå enn før - og 
at dette i stor grad skyldes, ikke manglende 
kunnskap, men markedsfaktorer og økonomisk 
press. Kunnskapene finnes, men måten disse 
omgivelser produseres på i dag favoriserer 
ikke sjeldent dårligere, kortsiktige løsninger. 
 
Det nåværende økonomiske systemet stiller 
kanskje vår største utfordring. Det er i 
økonomisk forstand at våre moderne samfunn 
kanskje ligger lengst fra tradisjonelle mønstre. 
Å satse på bærekraftige omgivelser betyr at vi 
må revurdere de økonomiske drivkrefter og 
virkemidler. 
 
Objektive faktorer kan det lettere skapes bred 
enighet om, og dermed rom for politisk styring 
og handling. Men vi må også kunne påvirke 
subjektive trender der det er tydelig for de 
fleste at disse er negative. Sett fra et faglig 
ståsted har vi et ansvar for å overbevise - ikke 
overstyre, men være aktive ”markedsledere”.  
 



 

 

Moter er per definisjon ikke varige. At 
fremtidens bygging - kall det byggeskikk eller 
ikke - blir mer image- og motepreget, er neppe 
til å unngå. Bærekraft derimot handler om 
varige og det er fristende å si viktigere forhold, 
så som arealbruk, naturen, klimatilpasning, 
energieffektivitet, vannkretsløp - når det gjelder 
det økologiske planet - og faktorer som 
medvirkning, barnevennlighet, tilgjengelighet, 
når det gjelder det samfunnsmessige.  
 
Byggeskikk bør være et dynamisk begrep, ikke 
historisering men en historie som aldri står 
stille. Bæreraftig utvikling er ikke et tilstand, ei 
heller en vare som kan leveres. Begge våre 
begreper handler om prosesser. En klarere 
forståelse av begrepene byggeskikk og 
bærekraft gir oss kimen til en systematikk. Kun 
med utgangspunkt i en systematisk tilnærming 
kan vi også skape en konstruktiv dialog med 
brukerne. Kvalitet i utviklingen av de bygde 
omgivelsene må derfor også knyttes til bedre 
arbeidsformer. Nøkkelen til bærekraftig praksis 
ligger minst like mye i bedre prosesser som i 
faglig innhold og kompetanse. 
 

 

 
Intervensjon på riktig nivå: byggeskikk omhandler ikke 
kun enkeltbygg men sammenhenger – og det samme 
gjelder bærekraft. Overordnet nivå er like viktig.  
Her: miljøvennlig områdeplan for Gullhella, Asker. 
GASA arkitekter. 
Kilde: GASA / NABU 
 

3.3 Intervensjon på riktig nivå 
 
Hvordan angripe utviklingen - og hva er det 
riktige intervensjonsnivået, for politikere, 
planleggere og andre? En hindring for 
bærekraftig utvikling ligger i overfokuseringen 
på enkeltbygg og enkeltplaner. Heller enn å  
avta har dette forsterket seg fra slutten av 
1980-tallet, dels vel som en konsekvens av en 
overføring av planansvar fra det offentlige til 
private utbyggere som normalt har et 
begrenset prosjekthorisont. Den reviderte Plan 
& Bygningslov gir et løft i riktig retning gjennom 
sin skjerpelse av § 74.2 om å planlegge i 
forhold til sine omgivelser og med nye krav til 
miljørelatert dokumentasjon - men på en 
foreløpig lite konkret måte. PBL er også mest 
rettet mot enkeltbygg og enkeltplaner.   
 
Fokuset hos Husbanken og mange andre 
rettes i dag i større grad mot behovet for å 
arbeide helhetlig - dette vil si å tenke bomiljø, 
helhetsplan, områdeplanlegging, uteområder, 
regional samordning. Bedre energiløsninger 
nytter lite dersom selve boligene blir uhensikts-
messig store. Bedre boligtyper nytter lite 
dersom de inngår i et miljømessig katastrofe-
preget boligfelt. Det er helheten som tekker. 
 
Et eksempel på problemstillingen om riktig 
intervensjonsnivå er fjernvarme. På den ene 
siden er fjernvarme en effektiv energiløsning 
for større områder. På den andre siden kan en 
angripe energi slik at hver enkelt bygning får 
svært lav energibehov. Og dersom en oppnår 
dette siste, vil fjernvarme bli ulønnsom - da det 
vil leveres mye mindre varme per bygning og 
per løpemeter systeminstallasjon. Her har 
byplanleggeren så å si et valg mellom to litt 
motstridende strategier: Hvilket vil være best 
totalt sett og på lang sikt? 
 
Å fylle en bakgård i byen med et biologisk 
vannrensesystem - noe som ble gjort ved flere 
av de tidlige økologiske byfornyelsesprosjekter 
- er et dristig eksempel på riktig teknologi 
anvendt på feil sted. Det er nettop i byen at vi 
har begrenset uterom, og de små gårdsrom 
bør heller prioriteres til rekreasjonsformål, og 
vannrensing helst tas hånd om et annet sted 
og i større målestokk. Der lokal vannrensing 
kan kombineres med brukervennlige uterom, 
som ved Klosterenga økologiboliger i Oslo, er 
det selvfølgelig en annen sak. Hver løsning har 
sin egen skala, og hver teknologi et optimalt 
anvendelsesnivå. 
 



 

 

Et tilsvarende eksempel på bolignivå er 
vannbåren varme: Satser man på de nye 
lavenergibygg, for eksempel passivhaus-
standard der oppvarmingsbehov blir nær null, 
så blir mye av Norges satsing på vannbåren 
gulvvarme bortkastet. 
 
Mange av de tidlige miljøbygg var ”rare ” i 
utformet som selvforsynte kapsler. Dette var 
verdifullt for å vise et prinsipp, men etter hvert 
ble det klart at mange oppgaver løses på mye 
mer rasjonell og økonomisk måte i større 
målestokk - for en husgruppe, et boligområde 
eller en bydel. Men det bør føyes til at de 
radikale eksemplene alltid har flaggskip-verdi 
selv om de illustrerer løsningene i lite 
hensiktsmessig målestokk. Oppfinnerånden 
trengs - og bør støttes. 
 
Det finnes neppe noe fullgod svar på slike 
spørsmål. Det viktige er bevissthet om 
systemgrenser og sammenhenger, slik at en 
angriper temaene bærekraft og byggeskikk på 
en tilpasset måte i hvert tilfellet. I en viss grad 
argumenterer dette for en større vekt på 
overordnet regional planlegging. Men, som 
passivhaus-eksempelet viser, er det viktig å ta 
en ”nedenfra-opp” vinkling også. 
 

3.4 Drivkrefter - hvem påvirker? 
 
Det er neppe de faglige oppfatningene som 
påvirker almennheten mest. Hva er det som 
mest påvirker den faktiske utviklingen? Det kan 
påstås at byggeskikk, spesielt tilknyttet boliger, 
primært drives frem i dag av eiendoms- og 
byggebransjen. Folks valgmuligheter blir langt 
på vei definert gjennom et begrenset og bredt 
markedsført utvalg av klisjeer, under dekke av 
en søken etter røtter og tradisjoner.  
 
En kan mislike dette, eller kaller det for 
”vulgærpopulisme”, men trygghet og 
symbolverdi er like viktig for folk flest som 
andre faktorer. Grunnen til at det fortsatt 
bygges såpass mange slike eneboliger kan 
være fordi produsentene er vant til det og/eller 
tjener mest på det, fordi markedsføringen av 
denne boligidealen virker, eller fordi det ikke 
finnes reelle insentiver til at dette endrer seg. 
Markedet vil hevde at ”folk flest vil bo slik”. 
Dette er ikke uten videre akseptabel 
argumentasjon - når ”folk flest” tilbys lite annet 
verken av muligheter, eller av forbilder.  
 
En velfungerende marked forutsetter både god 
tilgang til informasjon, og et bredt utvalg av 

alternativer. Dette er absolutt ikke tilfellet i 
boligverdenen i dag.  
 
Vi har hatt 20 år med miljøproblematikk på 
dagsorden, men med lite oppmerksomhet mot 
bygg- og anleggsbransjens plass i dette bildet - 
selv om denne er faktisk den viktigste bransje 
når det gjelder energibruk, avfall og annet 
ressursforbruk. BA-bransjen står for over 40% 
av landets energiforbruk, like stor andel av 
samfunnets avfall, og representerer dessuten 
over halvparten av realverdiene nasjonalt.  
 
Dette problemet er ikke særnorsk: Verdenen 
over er det fortsatt lite bevissthet om 
byggebransjens betyding. Dels på grunn av en 
meget fragmentert bransjestruktur, har det 
heller aldri eksistert noe sterk politisk lobby på 
dette området. Mangelen på påvirkningskraft 
viser seg tilsvarende i statsbudsjettene som i 
mediene. Her ligger det en viktig oppgave. 
 
Regelverk, planlegging og markedsreklame er 
ulike former for styring. Er det for eksempel 
markedskreftene med kommersiell reklame 
samt mediene som faktisk påvirker smak og 
trender innen boligbygging mest? Er det i så 
fall ikke fåfengt å ville påvirke dette med de 
sett i forhold minimale midler som det offentlige 
avsetter til slike formål? Postkassene og 
skjermene våre fylles av reklame for boliger, 
tilbehør og pynt. Husbankens og andre etaters 
veiledere og minitilskudd er som en dråpe i 
havet. Dette er en for ujevn spillebane. 
 
 
 
 

 
 
Idyller som Lyngør viser tradisjoner som holdes godt i 
hevd - stort sett - og som forblir populære - selv om den 
opprinnelige økonomiske og sosiale sammenhengen er 
endret. 
Bilde: Kim Skaara 



 

 

Markedets iver etter ”dill og dall” - karnapper, 
boblebad eller overlessede hyttepalasser - 
kritiseres fordi en her ser at folk flest ikke bryr 
seg om ”viktigere” faktorer ved boligen, fra det 
funksjonelle til det økologiske, like mye som 
om effekter med symbolverdi. Fascinasjonen 
med ”smart”-løsninger dreier seg også som 
oftest mer om høyteknologiens positiv image, 
enn om virkelig funksjonell nytte. (Slik noen 
uttrykte det: Hvem gidder egentlig å være 
interaktiv med sitt kjøleskap?!)  
 
De fleste politiske partier benytter samme 
retorikk – ”miljø, mangfold, nye boligformer, 
energisparing, bærekraft”. Retorikken er tuftet 
på bærekraft, byggeskikk og solidarisk sam-
funnsmoral - gode intensjoner alle - mens en i 
virkelighet ønsker mindre statlig innblanding - 
og mindre statlige bidrag til utviklingen.  
 
I så fall må den misvisende retorikken unngås. 
Samfunnet synes å bevege seg inn i en noe 
schizofrenisk situasjon der boligprodusenter og 
folk flest ønsker én form for boligbygging, 
akkompagnert av en motsatt politisk diskurs. 
Sett i forhold til de virkelige drivkreftene, har 
den politiske diskursen lite funksjon annet enn 
som søt bakgrunnsmusikk. 
 

3.5 Strategi - hvordan påvirke? 
 
En diskusjon om drivkrefter og virkemidler 
fører oss tilbake til hva vi egentlig mener med 
byggeskikk og med bærekraft, underforstått 
som to positive og viktige verdier som bør 
tilstrebes - og som instanser som Husbanken 
bør bygge opp om gjennom sin policy og 
boligbistand. Hva er effektive strategier for å 
fremme god byggeskikk og god bærekraft? Det 
er en kjensgjerning at både kunnskapen og de 
tekniske løsningene finnes, også de politiske 
intensjonene - men det skjer lite. Byggeskikk 
og bærekraft forblir honnørord. En kan nesten 
si at det eneste viktige spørsmål er om 
virkemidlene: Hvordan få ting til å skje? 
 
Vi er i et samfunn der de fleste, i motsetning til 
etterkrigstiden, har oppnådd velstand - og som 
preges av markedsliberalisme. Funksjonelle 
behov er langt på vei innfridd og etterløses av 
andre ”behov”. Disse er for å si det enkelt av 
mer overskuddsmessig art. Gårsdagens 
positivistiske planlegging ønsket å påvirke 
utviklingen gjennom rasjonell diskurs, bygget 
på en underforstått konsensus om felles 
verdier. Dette holder - en kan gjerne si 
dessverre - ikke alene i dag.  

Det er et faktum at markedet slik det er i dag 
forsterker en viss standardisering av tilbudet. 
Det avleder også oppmerksomheten fra viktige 
objektive faktorer i boligutviklingen som hensyn 
til nye boligbehov, ressurssparing og bedre 
helhetsplanlegging.  
 
Mens det ikke kan være myndighetenes opp-
gave å være smakspoliti, er det deres oppgave 
å sikre at slike viktige nye behov blir ivaretatt i 
den fremtidige boligutviklingen. Inneklima, 
gode uteområder, lave energiregninger, bedre 
kollektivtransport, er slike viktige behov. 
 
I dag snakkes det om transformasjon, 
opprensking, omstrukturering av verdenen i 
retning bærekraft. For boligpolitikkens som for 
byutviklingens del, er det vanskelig å se 
hvordan dette vil kunne oppnås uten en 
periode med sterk offentlig handlingskraft. Det 
 
 
 
Gammelt må tenkes nytt. Her privat initiativ til et originalt, 
flott bomiljø i Bergen. Med varmepumpe fra sjovann og 
andre miljøtiltak.  
Arkitekter Butters, Amundsen, Haukeland 
Bilde: B.Florelius 
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er jo snakk om å påvirke markedets (både 
byggebransjens og publikums) fokus, 



 

 

holdninger og vaner i betydelig grad. Dette 
tilsier sterke insentiver. Om ikke det offentlige 
skal være aktiv markedsleder, er det vanskelig 
å se hvem ellers skal spille denne rollen. 
 
Globaliseringen av makt og konsumstyrt 
smakskultur fører oss i en viss forstand bort fra 
en bærekraftig utvikling, men både 
lønnsomheten og kvaliteten i mer bærekraftige 
alternativer må vises i konkrete eksempler. Det 
er bygget svært få ”miljøbygg” i Norge. Og her 
har det som oftest vært fokus på avgrensede 
kjennetegn for ressurssparende teknologi, uten 
helhetlig design forøvrig. Summen av det som 
er gjort er lite og fragmentarisk. Når det gjelder 
planfaget er miljøtenkning i større grad blitt 
vanlig, selv om innsatsen også her kan være 
sektorpreget, og miljømål i praksis ofte må 
nedprioriteres i forhold til veier, næring og 
andre ”mektigere” mål. 

  
Dersom Husbanken i for liten grad klarer å 
påvirke utviklingen, kan en konklusjon være at 
oppgaven er blitt utført dårlig. Konklusjonen 
kan like godt være at det ikke er mye galt med 
prioriteringene eller metodene, men at de 
ressurser som staten vier til dette simpelthen 
er utilstrekkelige.  
 
Husbanken har i en mannsalder spilt en 
avgjørende rolle i å utvikle og vedlikeholde 
boligstandarder av både funksjonell og teknisk 
art. Den representerer flere generasjons faglig 
minnebank om boligkvalitet. Et trend- og 
konjunkturavhengige markedet verken vil eller 
kan ivareta denne rollen. En bør kanskje si at 
Husbanken faktisk er en god løsning, og gi den 
mer påvirkningskraft - om enn med oppdaterte 
virkemåter. 
 
Det er også viktig at strategitenkningen innen 
Husbanken og andre i boligsektoren, i første 
rekke bør bygge på plan- og arkitektfaglig 
kompetanse, noe som ikke eer det samme 
som kompetanse innen juss eller økonomi. 
 
Det anerkjennes at positivistisk og detaljert 
planstyring har sine begrensninger. En 
konklusjon kan være at det offentlige bør 
fokusere mindre på å påvirke produkter, og 
mer på å påvirke kvaliteten i planprosesser, 
samt skille i sin skatte- og lånepolitikk mellom 
essensielle (og bærekraftige) goder, og ikke-
essensielle (og miljøbelastende) goder. 
Insentivene må være betydelige. En kunne gi 
en Husbank-kvalitetsstempel til nøye utvalgte 
boligtyper (og områdeplaner), knyttet til en 
differensiert lavere rente. Dette som konkret 

insentiv for å fremme de viktige offentlige mål: 
Nøktern areal, lav energibruk, gode materialer i 
tillegg til kjente mål om f.eks grøntområder og 
livsløpstandard. 
 
Statens virkemidler i form av krav i forhold til 
de bygde omgivelsene håndheves av 
departementene, især Miljøverndepartementet 
(”plan”-nivået) og Kommunaldepartementet 
(”bygg” og by). Spesielt bør nevnes Statens 
bygningstekniske etat og PBL. Husbanken har 
spilt en meget sentral rolle i mange år, 
gjennom gunstige finansielle insentiver som 
Husbanklån. Men denne rollen begrenses i 
dag. Husbanken skal fortsatt lede an, spre 
kunnskap, håndheve etablert god praksis og 
utforske aktuelle nye behov, sies det - men hva 
er påvirkningskraften? 
 
Når vi ser at viktige mål ikke oppnås, kan det 
friste å si at noe er galt med selve målene. 
Men svaret er igjen, kanskje så enkelt som at 
de midlene som er blitt viet til oppgavene ikke 
står i samsvar med målsetningen. At det ikke 
er ”noe helt annet” som vi trenger, heller ”mye 
mer av det samme”. I første rekke kommer 
behovet for bedre prosesser, og for formidling: 
Gjennom utdanning, pilotbygg, og informasjon i 
alle mulige former.  
 
Om bedre forståelse er det første skrittet, er 
handlingsstrategi det andre. Problemstillingen 
om hvordan oppnå bærekraft-mål bør ikke i 
forste rekke være et spørsmål om lover og 
veiledere, men om kommunikasjon. Det trengs 
større fokus på formidling og lokale prosesser. 
Medvirkningsprosesser bygger konsensus 
rundt slike mål istedenfor at de blir definert av 
”eksperter” utenfra. ”Selvråderett” bør ikke bety 
at lokale aktører handler som de vil (uten god 
faglig informasjon), heller ikke at den ”riktig 
informasjon” tres ned over hodet på dem - men 
at det skapes en medvirkningsramme der de 
kan få tak i og diskuterer felles mål og foretar 
sine prioriteringer på en velinformert måte.  
 
Dette har bl.a vært NABUs måte å fungere på 
(men nesten uten offentlig støtte!). Det må 
være det offentliges ansvar å skape prosesser 
for dette - ikke å beskrive veggene, men å 
skape handlingsrom. 
 



 

 

3.6  Forbi begrepene 

 
Byggeskikk og bærekraft er vanskelige begrep. 
Vi må både få frem en bedre faglig forståelse 
for disse, og formidle dette på en forståelig 
måte til folk flest, om nødvendig med nye ord. 
 
Begrep som bærekraft og byggeskikk har en 
relativ verdi. Å snakke om ”byggeskikk” 
forutsetter holdepunkter og kriterier, noe som 
dels er objektiv, mens mye angår verdimessige 
og subjektive forhold. Å snakke om ”god 
byggeskikk” blir enda mer problematisk.  
 
Å snakke om ”bærekraftig” impliserer at det 
som normalt bygges, er ikke-bærekraftig. På 
samme måte har vi tidligere hatt begrep som 
tilpasset teknologi. Begrepets budskap var at 
konvensjonell teknologi ble ansett som 
utilpasset (spesielt i U-landssammenheng). Og 
hvem vil i dag si seg tilhenger av ikke-
bærekraftige løsninger? Poenget er at vi 
trenger begrep som omfavner det endelige 
formålet - god kvalitet – sett fra den positve 
synsvinkelen, ikke den negative.  
 
Tatt i sin fulle betydning, er bærekraft et slik 
begrep - men den er belastet med andre 
konnotasjoner, i tillegg til å være et forholdsvis 
utilgjengelig begrep for folk flest. Begrepet kan 
like godt misbrukes, for eksempel ser vi ofte 
begrepet økonomisk bærekraft benyttet i 
ytterst smal forstand om en hvilken som helst 
økonomisk aktivitet - uansett om den er bra 
miljømessig eller sosialt sett. 
 
Det er viktig å ha en klar og helst enkel 
forståelsesramme. Treenigheten økologi-
økonomi-samfunn er en slik. Den har lange 
historiske røtter, for eksempel folk-arbeid-sted 
hos Patrick Geddes og naturvitenskapens 
organisme-funksjon-miljø. NABU-verdikartet 
bygger på og synliggjør dette. 
 
Når vi snakker om økologisk, økonomisk og 
samfunnsmessig kvalitet - samt ikke minst, 
behovet for en balanse mellom alle tre av 
delene - får vi konkrete holdepunkter for en 
konstruktiv diskusjon. Begrepet bærekraft vil 
være nyttig i en stund, men det er ønskelig at 
vi på sikt simpelthen snakker om god kvalitet i 
forhold til disse tre komponenter.  
 
Byggeskikk-begrepet på sin side har et innhold 
som består i så vel objektive som verdimessige 
elementer, og dette begrepet er ”liv laga” under 
forutsetning at det gis en bred tolkning. I steds-

analyser og stedsforståelse har vi noe som er 
nært beslektet bærekraft-konseptet. Når ideen 
om ”god byggeskikk” nå i økende grad også 
innlemmer økologiske kvaliteter, blir det desto 
nærmere paralleller mellom de to begrepene. 
 

 

 
Gammel byggeskikk er ikke alltid helt ”god” … men enkle 
løsninger kan vise seg å bære seg - være ”bærekraftige” 
- i flere hundre år!  
Fundamentering, Agatunet, Hordaland 
Bilde: C.Butters 
 
 
 

3.7 Hvordan evaluere ? 
 
Dette er i vår oppfatning et kjernespørsmål. 
Skal vi utvikle bygninger, byer og tettsteder 
som oppfyller formålet om god byggeskikk og 
bærekraftig utvikling, trenger vi redskap for å 
sette mål, planlegge og evaluere. Dette trengs 
også for å danne et vitenskapelig grunnlag for 
sammenligninger - både prosjekter i mellom, 
og for å vurdere prosjekters utvikling over tid. 
 
Normerte mål er til dels kurante, for eksempel 
funksjonskrav, arealnormer, energirammer. 
Når det gjelder miljømål gjenstår det mye 
utviklingsarbeid. Men det nye er at vi ønsker å 
rette et helhetlig fokus på bygninger, byer og 
tettsteder, med det overordnede målet 
bærekraft - ”sustainable building”. 
 
Det er viktig å skille mellom objektive og 
subjektive kriterier. Dette er ikke for å underslå 
hva som er populær eller ikke, men for å 
klarlegge hva som er av symbolsk eller affektiv 
verdi, og hva som har faglige begrunnelser av 
funksjonell, kulturell eller økologisk art. 



 

 

Byggeskikk-arbeidet har utviklet redskap som 
stedsanalyser. Formålet har vært å få til en 
helhetlig forståelse av omgivelsene våre, der 
så vel fysiske som økonomiske, historiske og 
kulturelle faktorer spiller inn. Arbeidet med 
bærekraftig byggeskikk og stedsanalyse-
redskapet som var under utvikling (se bl.a 
Erlend Løvstakken 2001) ble på en måte 
avbrutt og nedprioritert da Økoprofilene inntok 
oppmerksomheten. Disse siste er imidlertid 
kun evalueringsverktøy for økologi/miljø.  
 
Stedsanalyse-metoden ligger samtidig meget 
nær vårt arbeid med bærekraft. De faktorene 
som stedsanalyser satt fokus på, dekkes av 
Verdikart-metoden. Dette kan knyttes til de tre 
nivåene: Bygningsforståelse, stedsforståelse, 
og overordnet samfunnsbærekraft. 
 
En grunn til at bærekraft-mål fortsatt er lite 
konkret definert i f.eks Plan- og bygningslov-
givningen, er at det har vært en begrenset 
forståelse for begrepet. Det samme gjelder 
veiledning om god byggeskikk, som i verste 
tilfellet blir velment synsing fra eksperter som 
skaper mer uenighet enn enighet. En mer 
systematisk forståelse for begrepene, vil gi et 
håndfast grunnlag for normgivning og konkrete 
valg for bygging av bærekraftige omgivelser.  
 
Dette dreier seg om alle nivåer, fra mer 
konkrete byggeforskrifter og kvalitetskontroll til 
faglig veiledning og finansielle insentiver. 
Verdikartet for bærekraft bidrar til å skape en 
klarere ramme rundt begrepet god kvalitet. 
 
 

 
 
NABU - Verdikart bærekraft 
 
Anvendt her for nullenergi-rekkehusene utenfor Gøteborg 
Se egen litteratur 
Kilde: Chris Butters 

Vi viser til Plan 1/2004 samt www.nabu.no for 
en videre diskusjon om Verdikart-systemet for 
bærekraft. Det er spesielt viktig å poengtere at 
et slik verktøy må bygge inn tidsdimensjonen 
som er sentralt i begrepet bærekraftig utvikling. 
Det må også synliggjøre så vel objektive som 
subjektive kriterier, ved å trekke inn brukernes 
erfaringer. På denne måten vil de kvalitetsmål 
som ligger i begrepet bærekraft, komme frem 
på en måte som blir relevant ikke bare for 
fagfolk, men for folk flest. 
 
Byggeskikk og bærekraft 
Ny kunnskap om økosystemer og langvarige 
sammenhenger kobles sammen med gammel 
visdom. Ikke minst bygger både byggeskikk og 
bærekraft på verdimessige betraktninger: hva 
slags samfunn ønsker vi å  bygge? Løsning-
ene må være tidsriktige, og stedsriktige, men 
prinsippene er på mange måte eviggrønne. 
 
De to begrepene byggeskikk og bærekraft kan 
begge føres tilbake til tidligere tiders helhets-
forståelse, som vi finner hos bl.a den skotske 
planleggeren Patrick Geddes (1854-1932), 
med de tre elementene: 
 
FOLK   - samfunn, kultur, historie 
ARBEID  - økonomi, næring, forvaltning  
STED   - økologi, omgivelsene, miljø. 
 
På denne måten viderefører vi en debatt som 
ikke er ny - og den er heller ikke mindre 
vanskelig i dag. Men viktig er det. Forståelse 
for fortiden er en forutsetning for fremtiden. 
 
 
 

Chris Butters, NABU, desember 2004. 
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