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OMBRUK AV ELDRE  BYGNINGER I  KULTURLANDSKAP  
 
Verdiskapning, ressursbruk og bærekraft gjennom aktiv vern og ombruk 
 
 

AKTUELLE LÅVEPROSJEKTER: 
 
Se vedlagte eksempler: 
1. Vegarshei 
2. Notodden 
3. Harstad 
4. Lesja 
5. England 
6. Asker 
7.Tingvoll 
 
 

TEMA - OMBYGGING: 
 
Ombygging av de mange eldre gårdsbygninger som ellers står ubrukt og forfaller er en viktig 
problemstilling, og utgjør en betydelig potensial for næringsutvikling og verdiskaping, særlig i 
distriktene. Det byr samtidig på utfordringer knyttet til vern og byggeskikk. 
En kan sammenligne det som skjer i byene, med transformasjon av tidligere industriområder. 
Dette er meget utbredt. I byen er transformasjon og ombruk akseptert som av stor betydning for 
bevaring av tradisjonelle bymiljøer samtidig som det sikrer ny verdiskaping. Det samme tema 
gjelder på landsbygda, men selv om det finnes interessante prosjekter ligger både interesse for 
dette og praksis et hakk etter. 
På landsbygda og i tradisjonell kulturlandskap byr aktiv vern på spesielle utfordringer, som har 
mottatt mindre fokus inntil nylig. Spørsmål knyttet til ombruk / ombygging av for eksempel gamle 
låvebygninger er blant annet følgende: 

- hva er egnede lokale behov (boliger, næringslokaler, turisme/servering) 
- tekniske og konstruktive utfordringer 
- styrking av kunnskap rundt håndverkstradisjoner og byggeskikk 
- estetikken og kulturlandskapsverdier. 

Disse bygninger er viktige elementer i kulturlandskapet. Plassering, volum, møneretning, farge 
osv er karakteristiske for ulike regioner..  
Den tradisjonelle byggeskikken har klare felles hovedtrekk, men er heller ikke ensartet. For 
eksempel viser eksisterende låvebygninger mange ulike varianter når det gjelder åpninger, 
låvebroer, tilbygg osv. 
Alle slike prosjekter må drøftes med antikvariske myndigheter. I forhold til utseende, landskapet 
og fjernvirkningen vil det være spesielt viktig å ta vare på låvenes hovedvolum og farge. Et viktig 
spørsmål dreier seg om vindusfelt og andre åpninger. For de fleste nye formål vil det være 
ønskelig med vesentlig flere vinduer og åpninger enn en finner i de gamle låvene. En kan for 
eksempel trekke inn noen partier heller enn å skape nye utstikk. Låvens hovedkarakter må 
ivaretas.  
Ombygginger fra mange land viser imidlertid at forsiktige, velutformede nye elementer kan 
integreres i gamle bygg på en god måte. Forsiktig modernisering kan harmonere godt med det 
gamle, samtidig som en del endringer i utseende er nødvendige dersom disse gamle bygg skal 
kunne innrømme nye funksjoner, få nytt liv og verdi. 
 
 
Chris Butters, GAIA Oslo AS 
Bærekraftig planlegging og arkitektur 
Parkvn 49, 0256 Oslo 

 

 



1.Tre boliger av falleferdig låve  

http://www.tvedestrandsposten.no/lokale_nyheter/article3197702.ece 

Husbanken og «Den levende bygda» støtter plan om å bygge leiligheter i en låve i Myra sentrum  

 

Nye planer: Einar og Håkon Stebekk har tidligere søkt om rivingstillatelse for den skrøpelige 

låvebygningen, men det ble avslått siden kommunen tidligere har vernet dette småbruket i Myra. 

Nå har Stebekk klar en plan som går ut på å bevare mest mulig av låvens eksteriør, samtidig som 

det skal bygges tre leiligheter. De satser på at Vegårshei kommune vil godkjenne byggesøknaden.  

 

  
 

 
 

Slik kan det bli: Låvebrua skal bli et fint inngangsparti for de to leilighetene i 2. etasje. Bygningen får to nye 

vinduer på denne endeveggen, men skal fortsatt fremtre som en tradisjonell rød låve utvendig. (Tegning: 

Atle Goutbeek)   

 

Den falleferdige låvebygningen i sentrum av Myra skal fortsatt se ut som en låve, men likevel romme tre 

moderne leiligheter. Eierne Håkon og Einar Stebekk har fått Husbanken med på å lage et ganske unikt 

«låveprosjekt», som de satser på å realisere neste år.  

Brødrene Håkon og Einar Stebekk kjøpte småbruket Myra Midtre av Vegårshei kommune for få år siden. 

Da hadde uthuset forfalt i mange år.  

- Det hadde jo vært enklere å rive hele greia, og bygge opp noe som er maken, fastslår Einar Stebekk.  

Men dette lille småbruket, som i årenes løp har fått Vegårsheis mest sentrale beliggenhet, mellom «Esso» og 

banken, er tidligere vernet av kommunen. Derfor skal den gamle uthusbygningen bevares, selv om den er så 

skral at Håkon lurer på om den står over vinteren. Høyløa, som etterhvert skal bli stue, har nå et stort 

«luftehull» i taket, slik at regn, sludd og snø vil ha fri tilgang også i vinter. Men neste år skal forhåpentligvis 

den store forvandlingen skje.  

 

Arkitekttegnet 
- Dette kommer til å bli veldig fint, tror Håkon Stebekk.  



Arkitekt Atle Goutbeek i Tvedestrand har laget tegninger som viser hvordan den gamle låven blir. Den skal 

fortsatt fremtre som en låve utvendig, med blant annet låvebru. Men innvendig får bygningen tre moderne 

leiligheter. En stor leilighet nede, og to leiligheter oppe med en forskjønnet og senket låvebru som 

inngangsparti.  

Mest mulig av det gamle skal bevares, ifølge Einar og Håkon. De satser på at en del av kledningen kan 

brukes på nytt, ellers må selvfølgelig veldig mye av treverket skiftes ut. Men de gamle steinmurene, både til 

huset og låvebrua, skal iallfall få stå.  

Brødrene Stebekk tør foreløpig ikke love 100 prosent sikkert at de kommer til å gjennomføre 

byggeprosjektet. De vet at det blir kostbart, og de vil nå ha et kostnadsoverslag fra en byggmester. Men 

interessen for mulige leietakere er iallfall stor.  

 

Leietakere på venteliste 
- Vi har leid ut leilighetene allerede. Ja, vi har egentlig venteliste, forteller Håkon.  

Einar og Håkon har tidligere pusset opp og ominnredet bolighuset på Myra Midtre til to leiligheter som leies 

ut, og nå har bekjente av disse leieboerne meldt sin interesse for de planlagte låve-leilighetene.  

- Det finnes jo nesten ikke noe å få leid her på Vegårshei, så behovet er stort, mener de.  

 

Pilotprosjekt 
Disse låve-leilighetene på Vegårshei har faktisk fått status som et pilotprosjekt i Husbanken. Det forteller 

Ole Petter Skjævestad, vegårsheiing som er rådgiver på Husbankens kontor i Arendal.  

Husbanken har de siste årene vært litt opptatt av å få til ny virksomhet i noen av de gamle låvebygningene 

på bygdene. I Telemark er det i gang et prosjekt som har fått navnet «Dei røde låvene».  

For låve-prosjektet på Vegårshei har det vært nedsatt ei arbeidsgruppe, der Husbanken har vært representert. 

Thomas Hirsch fra kulturseksjonen hos fylkesmannen og Kjersti Vevstad Haugsvær fra «Den levende 

bygda» har også vært med i denne gruppa.  

Tilskudd 
Husbanken har gjennom «Den levende bygda» gitt 30.000 kroner for å finansiere de tegningene som nå 

foreligger.  

 

 

 

2. Kjemperespons for låveprosjekt  

http://www.ta.no/nyheter/article3270135.ece   lars.lyngdal@bo.kommune.no 

 

Notodden: Kring 120 menneske hadde i går møtt opp i låvekyrkja for å tileigne seg nye kunnskapar og nytt 

pågangsmot i arbeidet for å gje låven sin nytt innhald.  

Av Ingebjørg Bø  

Publisert  10.01.2008 - 10:36 Oppdatert 10.01.2008 - 10:46  

 

 
Det er tydeleg mange i Bø, Sauherad og Notodden som ønskjer å gje låven sin eit nytt innhald. Heile 120 

personar var møtt fram i går og fylte med dette Kafe Olea til randen.   

Les også: Vil ha ny næring i gamle låvar 
 

http://www.ta.no/nyheter/article3270135.ece
http://www.ta.no/nyheter/midt-telemark/article3249646.ece


I går kveld var det duka for den første informasjonskvelden i regi av prosjektet den raude låve. Ein stuv full 

Kafe Olea vitna om at mange deler tanken om å gje dei gamle låvebygningane sine ein ny vår. Og innlegg 

frå representantar frå Husbanken og Telemarksforskning, sette ikkje akkurat bremseklossar for dei 

frammøtte.  

 

NYE TANKAR 
Sauheringane Marie Klever Bøye og Eivind Klevar var blant dei mange iderike som hadde møtt opp i går. 

Busette på kvar sin gard med ein stor ubruka låvebygning, har tankane streifa dei mang ein gong om 

moglegheiter for å utnytte den ubruka lokala. Og no syntest dei meir enn nokon gong klare for å gå i gang.  

- Låven står i realiteten tom. Det er ingen dyr der lenger og rommet blir stort sett nytta som lagerplass for 

utstyr av mange slag, seier Klever Bøye og fortel om ønskje om ytterlegare plass for jobb og hobby.  

- Mannen min er musikar og har lenge ønskt eit lokale der han kan dyrke denne. Me har lyst til å bygge ut 

låven til eit musikkstudio kombinert med eit fotoatelier, fortel ho, og røpar at dei så smått er i gang med 

teikningane. Likevel er informasjonsmøtet gjennom «Den raude låve» av stor verdi for henne.  

 

GARDSBUTIKK 
- Det er eit stort prosjekt og ein treng litt oppbacking for å gå i gang. Motivasjon og det å kunne dele felles 

utfordringar og tankar med fleire, er av stor verdi for eit eventuelt vidare arbeid, hevdar ho, med god 

respons frå sambygdingen sin.  

- Det syner at det er behov for eit initiativ som dette. For det står nok ikkje på idear blant låveeigarane, men 

meir behov for impulsar og rettleiing for å kunne gjennomføre prosjektet, hevdar Klevar, som sjølv også er 

godt på veg i si låveutvikling.  

- Eg bur på ein gard med mange gamle bygningar som er freda. Våningshuset er det såleis vanskeleg å gjere 

dei store endringane i, og låvebygningen treng å bli tatt vare på, fortel han.  

- Eg driv med frukt og kan tenkje meg å gjere låven tilrettelagt for ein gardsbutikk der eg kan omsetje 

produkta mine. Gardsbygningane frå 1200-talet og framover ber også på mange effektar som sikkert kunne 

ha gjort seg i eit slags museum, fortel han tankefull.  

 

OVERRASKA 
Også prosjektleiar Lars Lyngdal var positivt overraska over den enorme responsen møtet fekk.  

- Det syner at det er mange som er klare for å tenkje litt annleis, så dette kan bli veldig spennande framover, 

ivra Lyngdal, svært spent på ideane dei interesserte ber på.  

- Neste møte er i slutten av januar. Då vil ein gå meir i djubda på konkrete eksempel for å syne kva 

som er gjort og kva som må til for å tileigne låven ny næring. Deretter følgjer ein søknadsprosess 

med moglegheitsanalysar for å få ideen vidare, fortel prosjektleiaren med god tru på mange 

spennande prosjekt i vente og nye aktivitetar i gamle gardstun.  

 

 

”Den raude låven” - Vil ha ny næring i gamle låvar  

 

 
Foto Ingebjørg Bø  

 http://www.ta.no/nyheter/midt-telemark/article3249646.ece 



Prosjektleiar for «Den raude låve», Lars Lyngdal og leiar i styringsgruppa, Tora Skjerholt Aarnes, 

oppfordrar folk til vurdere nye bruksområde for gamle låvar.   

 
Endringar i landbruket gjer at mange gamle låvar står ubruka. Prosjektet «Den raude låve» gjer no ein ekstra 

innsats for å gje dei gamle husa nytt innhald.  

 

I Bø, Sauherad og Notodden er det 842 registrerte låvebygningar. Blant desse er det mange gode eksempel 

på nye verksemder og god bruksverdi. Men det er langt frå alle. Mange stader står låvane for fall, og 

prosjektgruppa «Den raude låve» oppmodar nå fleire til å få nye tankar fram i ljoset og realisere draumane 

sine i gamle låvebygg.  

 

UBRUKA AREAL 
Alt i 2000 var det ei gruppe tilsette på Landbrukets hus i Sauherad som annonserte bekymring for framtida 

til dei gamle låvebygningane i midt-fylket. Ei lang tid med registrering og kartlegging følgde, før ein 

prosjektleiar endeleg vart sett i gang i haust. Og på nyåret går prosjektet i gang med konkrete tiltak.  

- Låvene har store ubruka areal. Mange av desse treng vedlikehald og for fleire gardseigarar kan det vere eit 

dillemma å velje å rive eller restaurere låven, når denne ofte ikkje har den same nytta som tidlegare, fortel 

prosjektleiar Lars Lyngdal. Han meiner låvane framleis er ein viktig del av gardstuna og at dei er heilt 

sentrale i kulturlandskapet. Og med litt ekstra innsats frå gardseigarane kan gardstuna få ein ny vår.  

- Dei raude låvane er veldig karakteristiske for miljøet her i regionen. Dersom desse vart rivne ville 

landskapet blitt mykje fattigare, hevdar Lyngdal og håpar på ei framtid for desse med nytt eller tradisjonelt 

innhald.  

 

UTNYTTE RESSURSANE 
Kva som kan vere aktuelt å fylle dei store bygningane med, er heilt opp til den einskilde. Prosjektleiinga er 

eine og aleine oppteken av at huset skal kunne brukast aktivt og utfylle eit behov. Slik også tanken bak 

oppføringa av låvane opphavleg var.  

- Kvar låven er plassert og kva eigarane kan tenkje seg, vil kunne leggje føringar for framtida til dei gamle 

låvane. Ressursane i nærområdet, kva som gjeld natur, ein sjølv og andre, vil vere sentrale hensyn å ta, 

meiner Lyngdal, som ikkje har nokon stor pengesekk å ause ut av, men som vil hjelpe, kurse og rettleie 

grunneigarar mot nye mål.  

 

1870-1940 
222 gardseigarar har tidlegare meldt interesse for å ta del i prosjektet. Og ettersom situasjonen ikkje er like 

kritisk for alle låvar i området, har dei i denne omgangen avgrensa prosjektet til å omfatte låvar bygde i 

tidsrommet mellom 1870 og 1940.  

- Låvane har også ein estetisk funksjon, utover det reint praktiske og i denne perioden vart det bygd mange 

låvar i gjennomførte byggjestilar som gjer dei særleg verneverdige, seier leiar i styringsgruppa for 

prosjektet, Tora Skjerkholt Aarnes, og understrekar at prosjektnamnet ikkje er meint å ekskludere nokon.  

- Dei fleste låvane i området er rett nok raude, og såleis vart også prosjektet heitande slik. Men prosjektet er 

like aktuelt om dei er svarte eller gule, smiler ho spent, men med god tru på arbeidet, som for alvor tek til på 

nyåret.  

I løpet av første halvdel av januar vil «Den raude låve» halde det første opne møtet sitt. Og gjennom ei 

rekkje kurskveldar vil grunneigarane, med hjelp av kunnig kompetanse, lage sine eigne, individuelle 

prosjektplanar, skreddarsydde for låven sin.  

  

 



Foto arkivfoto: Kjell Ivar Borgen Direktør i Midt-Telemark Næringsutvikling, Wenche Hvattum, 

meiner det er mange uutnytta ressursar i gamle låvar.   

- Ein uutnytta ressurs  

Wenche Hvattum i Midt-Telemark Næringsutvikling meiner dei gamle låvane er uutnytta ressursar og ser 

gode potensial i prosjektet.  

- Eg synest det er veldig bra. Ikkje minst her i regionen, der landbruket har blitt ein bigesjeft for mange. 

Forfall gjev dessutan dårlege signal ut om kva som finst av moglegheiter, seier Hvattum og meiner det er 

viktig både for fastbuande og andre at det er aktivitet og at det ser fint ut.  

- Dersom ein klarar å mikse god kompetanse med dei ressursane som finst i form av bygningar på gardane, 

har ein mange moglegheiter og rom for å skape ny næring og nye arbeidsplassar, seier direktøren og meiner 

det er viktig å gje impulsar til vidare drift.  

 

TENKE ALTERNATIVT 
Hvattum understrekar også allsidigheita i låvebygningane, og oppfordrar folk til å tenkje alternativt før ein 

byggjer nytt.  

Dei gamle låvane har ein særskild estetisk funksjon utan sidestykke. Og veldig ofte kan dei gamle 

låvebygningane inneha vel så gode bruksområde som nye bygg, uavhengig av føremål. At det er mange 

potensiale i gamle låvar er det liten tvil om og det blir spennande å sjå kva slags følgjer prosjektet kan gi for 

framtidig næringsliv og landbruk, legg ho til.  

 

 

 

 

3. Røkenes gård, Harstad 
 

Grundig gjennomtenkt rehabilitering av et historisk gårdsanlegg med flere vakre bygninger og 

gårdstun. Anlegget er blitt en lokal perle og gir ny sysselsetting og næringsinntekter. 

 

Fjøset er bygget om til serveringssted, kunstgalleri og butikk for lokale produkter. De gamle 

gårdsbygninger er også innredet for overnatting og andre formål. 

 

Meget godt håndverk og materialbruk. 

 

Forsiktig modernisering som harmonerer helt med det tradisjonelle preget. 
 

 
 



 
 

"Røkenes Gård er i perle i nord. Praktfull natur, vakre gamle hus med atmosfære ein kjenner seg heime i, eit 

utrolig gjestfritt vertskap, profesjonelt kjøkken med den mest velsmakende heimlaga mat. Er det rart at ein 

lengtar tilbake?"  

Ingrid Espeli Hovig 

Røkenes Gård Og Gjestehus.  

Stornesvn. 127. 9402 Harstad  

Telefon 77 05 84 44 - Faks 77 05 84 40  

 

 
 

Tradisjon: Røkenes Gård ble ryddet allerede i folkevandringstida (år 400-600). Den ble brukt i vikingetida 

og middelalderen. Odelsgård i år 1300. Fra Holsbæk på Sjelland kom Hans Rasmussen Rafn i 1673. Han 

giftet seg med Ingeborg Johansdatter, som var gårdens enke. Disse ble opphavet til den slekt som siden har 

bebodd gården. Dagens vert, Kristian Kulseng, er 10. generasjon. 

Gårdens historie; Gårdens fredede hovedbygning antas oppført av Nils Hansen Rafn omkring 1750. Det 

fredede stabburet er noe eldre. Sakkyndige mener at dette arbeidet er utført av kirkebyggere fra Trøndelag, 

som var her i forbindelse med reparasjoner av Trondenes kirke.  

Brukerne: Brukerne av Røkenes fikk sin kongelige gjestgiverbevilling med handel så tidlig som 1777. Det 

er dermed gammel og god tradisjon som føres videre på dagens Røkenes Gård og Gjestehus.  

Galleri Harr: Høsten 1992 ble Galleri Harr offisielt åpnet i gårdens driftsbygning. Den hundre år gamle 

tømmerbyggningen har skapt et galleri med en unik atmosfære. Galleriet rommer et utvalg av Jan Harrs 

grafikkproduksjon og i tillegg en spesiell cafè/restaurant. Galleriet med restaurant er vel egnet til selskaper, 

møter, brylluper etc. med bespisning av opptil 185 personer.  

 

 

 



4. Bærekraftig ombruk: Lesja 

Fra laftet tømmerlåve til gjestebolig 
 

Tømmerveggene og utseende vil fremstå nesten helt uendret. 

Bad, oppholdsrom, soverom i glass, innenfor de gamle tømmerkonstruksjonene. 

Under utvikling. Arkitekt: Arild Berg 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



5. Aktiv vern av kulturarv: 

Timber barn conversion to housing, England 
 

National RIBA Sustainability Award 2007 
 

Prisbelønt prosjekt i England – låve restaurert og bygget om til boligformål. 

Upper Twyford, Herefordshire -  barn conversion. Arkitekter: Architype, London 

Lavenergibygg med bioenergi, lokal tømmer, pustende vegger, naturmaling, naturbasert vannrensing mm 

 

 
 

 
 

 

 

6. Låve til boliger i Asker 
 

Prosjektet ble utfort v/ arkitekt, prof. Thomas Thiis-Evensen for noen år siden. Han er ekspert på bevaring, 

og det ble gjennomført omfattende faglige diskusjoner med antikvar.  

 

Den ene fasaden beholder et lukket uttrykk, mens sydsiden er gitt et åpent preg med nye, større 

vindusåpninger.som trengs for boligene. 

 

Asker-låve blir leiligheter  
Thomas Thiis-Evensens dristige forslag til endring av den gamle låven på Østre Asker gård fikk både 

naboer og fylkets kulturvernmyndighet til å reagere.  

Tiltakshaver Anders Eide vil bygge fire leiligheter i låven og erstatte den ene fasaden med glass og stål. 

Resten av låvens vegger ut mot omverdenen vil forbli uendret. Kommunen ga prosjektet dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene. 

"Det er kun fasaden som vender vekk fra bevaringsområdet som får en ny og moderne karakter. Volum, 

plan og takvinkel på låven beholdes uendret. Ved vurderingen av hensynene bak reguleringsplanen finner 

fylkesmannen det naturlig å legge stor vekt på de vurderinger kommunen har gjort," skriver Fylkesmannen.  



Ut med høyet - inn med stil 
 

Ingen nisse på låven. - Her blir det ikke et høystrå eller et trespon å se innvendig; låven får 

høyteknologiske boliger i glass, stål, stein. Men fra veien skal det se ut som en låve, sier sivilarkitekt 

professor dr. philos. Thomas Thiis-Evensen. ( Foto: Dons Signe Margrethe )  

 

 
 

Skifter karakter. Her blir der ingen trevegger å se når de moderne leilighetene er ferdig innredet; bare 

glatte, hvite flater. ( Foto: Dons Signe Margrethe )  

 

Spør professoren, og svarer seg selv:  

- Før man bestemmer hvordan et inngrep skal fortone seg, må man jo se på stedets egenskaper. Jeg kom 

raskt til at jeg ville lage to tun på gårdsplassen. Et "inntun" med fire hvite hus rundt en gruslagt rundkjøring 

- og et "uttun" med låven, som ligger mot eplehagen og har en annen karakter. Det syntes jeg ville klargjøre 

de historiske spor tydeligere. Det krever at vi bygger ett nytt, hvitt hus som skiller de to tunene. 

Eksisterende hus rehabiliteres og selges, sier han.  

Låven skal fortsatt se ut som en låve, selv om den får nye og flere vinduer. Hovedinngangen blir gjennom 

den gamle låvedøren mot veien, og utenfra vil ingen drømme om at dette er noe annet enn den gamle låven. 

Men innvendig blir den altså noe ganske annet. Det er trikset!  

 

 

 

Link: www.aftenposten.no/forbruker/bolig/boligmarkedet/article1391400.ece 

 

 

Neste side:  
Østre Asker gård 

bilder fa låveboligene, interiører 

http://www.aftenposten.no/forbruker/bolig/boligmarkedet/article1391400.ece


 
 

 
 

 
 

 
Østre Asker - låveboligene 

 

 



 

7. Tingvoll: Fra låve til visningssenter 
 

 
 

Prosjekt under utvikling v/ GAIA arkitekter 

 

 
 

Låven er hele 70 m lang. Den ble vurdert revet, men arkitektene har anbefalt at bygningen bør ses på som er 

stor ressurs – i tillegg til å være et viktig innslag i kulturlandskapet og av historisk verdi. Teknisk sett er den 

også i god stand. Taket har ingen innvendige søyler men fritt spenn på ca 10 meter. 

 

Nå skal den bygges om til en rekke nye formål. Tegningen viser ideskisser med noen nye fasadeåpninger, 

der nytt bevisst settes opp mot gammelt på en stillferdig, men moderne måte. Fasadene kan like gjerne 

utformes med en mer konserverende estetikk, men byggherrene synes det kan bli spennende slik.. 

 

 


