Gode prosesser
– God arkitektur
arkitekturpolitiSKE INNSPILL FRA NORSKE ARKITEKTER
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FORORD
Med arkitektur.nå har vi fått et nytt handlingsrom i arbeidet
med vilkårene for norsk arkitektur. Arkitektur virker på
tvers av alle samfunnssektorer og departementene har
etablert et samarbeid der arkitekturpolitikken kan videreutvikles både som overordnet strategi og som handling.
Norske arkitekters landsforbund vil med dette dokumentet gi regjeringen en tilbakemelding på arkitektur.nå, og
drøfte arkitekturpolitikken med utgangspunkt i arkitektenes
posisjon som utøvere av arkitektur i vid betydning. Vi har

hentet innspill fra praktiserende arkitekter og arkitekter
i forvaltning, utdanning, forskning og formidling for å
komme fram til noen prioriterte innsatsområder, virkemidler og tiltak som vil kunne bidra til bedre og mer bærekraftig
utvikling av våre fysiske omgivelser. Med dette dokumentet
håper vi å engasjere en rekke departementer, direktorater og
etater i et samarbeid med arkitektene om realiseringen av
en norsk arkitekturpolitikk.

EN utvidet arkitektURforståelse
Når departementene skal følge opp innholdet i arkitektur.
nå, vil de møte et arkitektmiljø som har gjennomgått en
betydelig holdningsendring og er i ferd med å gjennomgå
like omfattende praksisendringer. Den globale energi- og
klimasituasjonen og en omfattende urbanisering har vekket
arkitektenes engasjement. Etter tiår med fokus på arkitektur som estetiske objekter og dyrking av enkeltarkitekter,
ser vi nå at oppmerksomheten og produksjonen dreier mot
nye arbeidsoppgaver, der arkitekten er samfunnsaktør like
mye som kunstner eller næringsdrivende. Vi står i et skifte
der arkitekturforståelsen utvides. Arkitekturen kan, både
som kunnskapsfelt og som prosjekterende og byggende
virksomhet, få ny legitimitet som et vidtrekkende og politisk
handlekraftig fagområde. Hvordan arkitekturen virker – hva
den gjør – er viktigere enn hva den er.
Arkitekturfeltet har et stort behov for nyskaping for
å møte både klimaendringer og demografiske endringer. Arkitektbransjen består av en del store firmaer med
en tverrfaglig stab, og en større andel små bedrifter og
enmannsforetak som er dyktige, men ofte lite konkurransedyktige. Særlig unge arkitekter søker nye veier, men
møter flaskehalser i bransje, marked og forvaltning. I denne
situasjonen oppstår nye nettverksbaserte konstellasjoner
der sammensatt kompetanse settes inn for å løse nye og
store samfunnsoppgaver. Arkitekter vil ikke bare respondere på lovverk og regulering, men formulere nye mål og
utfordre gamle metoder. Ved å bygge opp under et mangfold av fagmiljøer, bidra til stadig kompetanseutvikling og
kunnskapsutveksling, og ved å føre forbildeprosjekter fram
til realisering, kan staten legge til rette for at arkitekturpolitiske ambisjoner faktisk implementeres og realiseres.
Arkitekturpolitisk tilbakemelding fra fagets utøvere
Arkitektur har alltid samvirket med og vært et uttrykk for
samfunnsutviklingen; arkitekturpolitikken må bygge opp
under denne muligheten for påvirkning, være dynamisk og
åpen for endring. Dette dokumentet er formulert ut fra de
utfordringene vi står ovenfor akkurat nå. Vi presenterer tre
problemområder eller utfordringer med målsetninger. For
hvert av problemområdene foreslår vi konkrete tiltak som

hver for seg eller sammen kan bidra til å oppfylle definerte
delmål. Tiltaksforslagene er organisert i fire kategorier
virkemidler, og hver av dem er rettet mot et eller flere
ansvarlige departementer, direktorater eller andre offentlige
institusjoner.
Dette dokumentet svarer ikke direkte på arkitektur.
nå, og gjentar ikke det som allerede er behandlet der.
Departementene vil imidlertid kjenne igjen utfordringer,
innsatsområder og mål, vinklet noe annerledes og fulgt av
nye og supplerende forslag til tiltak og initiativer. I likhet
med arkitektur.nå behandler vi klima, energi og miljø som
en hovedutfordring, mens innsatsområdene 2, 3, 5 og 6 i
arkitektur.nå her er behandlet sammen som én utfordring
knyttet til spørsmål om kvalitet, varighet og verdi. Arkitektur
for alle er den tredje utfordringen i vår tilbakemelding.
Temaet inkluderer både endring og transformasjon,
demokratiske beslutningsprosesser, universell utforming
og kvalitet i hverdagsarkitekturen. Kunnskap, kompetanse og
formidling er i dette dokumentet behandlet som virkemidler
for alle de tre utfordringene.
Landskapet, enten det er natur, kultiverte landskap eller
samtidens urbane landskap – og forståelsen av landskapets
muligheter – er selve grunnlaget for sivilisasjonsutviklingen. Arkitektur virker alltid i et landskap. Arkitektur og
landskapsarkitektur blir stadig mer integrerte fagdisipliner;
de arbeider sammen i en større kontekst, som her omtales
som arkitektur. Også interiørarkitektene tar nye roller, ikke
minst i det omfattende arbeidet med eksisterende bebyggelse og universell utforming som vi står overfor.
NAL arbeider kontinuerlig med hvordan organisasjonen
og fagets utøvere selv kan formulere og møte politiske problemstillinger. NALs fagavdelinger: Ecobox, publikasjoner,
konkurransevirksomhet, bibliotek og akademi, vil bidra til
at denne arkitekturpolitikken settes ut i livet.
Innholdet i dette dokumentet kan sammenfattes i et
overordnet mål:

Arkitekturen skal bidra til en bærekraftig
samfunnsutvikling.
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MÅL:

Byggebransjen skal bli
klimaeffektiv og bærekraftig og bidra til å
redusere vårt økologiske
fotavtrykk

Passivhus Storelva, Tromsø. Steinsvik arkitektkontor as
Foto: Ravn Steinsvik
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UTFORDRING 1

KLIMAENDRING, ENERGI- OG RESSURSBRUK

Hvordan kan vi takle
klimakrisen?
Byggebransjen kan bidra til å snu utviklingen i den globale
klimasituasjonen. Som rik oljenasjon kan og bør Norge påta
seg et særlig ansvar og føre an i arbeidet for fornybar energi,
en klimaeffektiv byutvikling og en bærekraftig byggesektor.
Energieffektivisering innen bygg og byggebransje er billig i
forhold til andre klimatiltak, og den langsiktige samfunnsøkonomiske gevinsten er stor.  
Arkitektene vil ta sin del av ansvaret, og er i ferd med å
omstille sin praksis til klimarettet, tverrfaglig prosjektering.  
Miljøkriterier vektlegges i planlegging og saksbehandlingspraksis. Offentlig støttede forbildeprosjekter og idealistisk
drevne småprosjekter viser nye veier, og løsninger for
energieffektive og klimatilpassede bygninger er nå utprøvd
for norske forhold. Rapporten fra KRDs arbeidsgruppe for
energieffektivisering av bygg er et viktig verktøy i det videre
arbeidet.
Det gjenstår imidlertid mye før et flertall av prosjektene som bygges i Norge blir klimanøytrale og økologisk
bærekraftige. Den norske byggebransjen butter i dilemmaer, interessemotsetninger og økonomiske hindringer på
prosjektnivå, stanger i trege forvaltningssystemer på plannivå og strever med å følge med i en hurtig teknologi- og
produktutvikling. Kun få byggherrer er villige til å investere
i utviklingsarbeid og eventuelt ta risikoen ved utprøving av
nytenkende løsninger. Det er derfor behov for forskningsog utviklingsmidler knyttet til prosjektering, og ressurser til
et mangfold av pilotprosjekter.
Vårt økologiske fotavtrykk
For å møte miljø- og klimautfordringene må vi utvikle en
klimarettet praksis i arkitekturen og på alle samfunnsområder der arkitektur virker. Så langt har energitiltak for bygg
vært dominerende i arbeidet for en bærekraftig arkitektur.  
Men utslippsreduksjon realiseres ikke ved bare å endre den
tekniske ytelsen i enkeltbygg. Standarder for passivhus er
omdiskutert fordi de så langt bare svarer på deler av miljø-

problematikken. Framtidens løsninger må være mangfoldige. Vi må betrakte våre bygde omgivelser i et livssyklusperspektiv: Vi må tenke helhet, kretsløp og sammenhenger
– i system, forvaltning, produksjonskjede og byggeprosess,
på bygningsnivå og i planperspektiv. Vi må finne nye metoder og insentiver for miljøforbedring av eksisterende bygningsmasse. Vi må se energiøkonomi i sammenheng med
arealbruk, ressursbruk, materialbruk og klimatilpasning.
Vi må se på konsekvensene av velstandsvekst og forbruk;
bygge mindre og bedre i stedet for mye og dårlig.
Transport og mobilitet er viktige temaer for morgendagens arkitektur. Hvordan planlegge for systemer som
reduserer transportvolumet, legger til rette for kortreiste
produkter, miljøvennlig næringsutvikling og nærhet til
tjenester? På byutviklingsnivå må vi ta utgangspunkt i
urbaniseringens muligheter for fortetting rundt kollektivknutepunkter og utbygging av sykkelveinett. Redusert bilbruk betyr ikke bare utslippskutt, men frigjør også arealer
til andre og bedre formål.
Alle bygde strukturer og overflater virker inn på mikroklima og lokale forhold. Innføring av grønn ytefaktor i reguleringsplaner er et eksempel på et tiltak som kan påvirke
håndteringen av trær, terrenginngrep, overflatematerialer,
grunnvegetasjon og beplantning på tak og vegger; som kan
bedre luftkvalitet og overvannshåndtering, redusere støy og
overoppheting, sikre biologisk mangfold og bedre bomiljøer
i tettbebygde områder.
Arkitekturen kan i høy grad påvirke vårt samlede energiforbruk og etterspørselen etter alternative energikilder.
Redusert forbruk og bygningsintegrerte energiløsninger vil
kunne påvirke energiforsyningssituasjonen og energiproduksjonsbehovet, og bør derfor tas med i betraktningen når
ny utvinning, kraftutbygging og nye føringsveier utredes og
diskuteres. Spørsmålet er hvor lang tid det tar å snu utviklingen; planlegge, utvikle teknologi, bygge og leve på nye
måter. Med statlige insentiver går det fortere.
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Steinerskolen på Skjold, Bergen. 3RW arkitekter as
Foto: Bengt Synnevaag

Arkitektens nøkkelrolle i tverrfaglige prosesser
Både internasjonale og norske forbildeprosjekter viser at vi
når langt med samarbeid; statlig-kommunalt samarbeid,
interkommunalt samarbeid og offentlig-privat samarbeid.
Bærekraftig stedsutvikling må forankres i felles visjoner,
felles politiske mål, nettverksbygging og befolkningens
deltagelse.  
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Alle aktører må være med og ansvarliggjøres når vi skal
bygge mer bærekraftig. Bedre miljøforståelse, livssyklustenkning og endringsvilje må finnes i alle ledd, fra bestiller og byggherre, via prosjekteringsgruppe, til utførende
entreprenør og leverandører. Arkitekten bør kunne spille en
nøkkelrolle: Arkitekturfaget er særpreget av et helhetsperspektiv, der enhver oppgave settes i en større sammenheng
og løses som en syntese av sammensatte behov og forutsetninger.  Denne kvalifikasjonen er unik, og medfører et
ansvar.

UTFORDRING 1
KLIMAENDRING, ENERGI- OG RESSURSBRUK

VIRKEMIDDEL 1.1

Lovverk, planverk og politiske retningslinjer
for klimaeffektiv arkitektur
DELMÅL:

Lovverket må gi rom for innovasjon og nye løsninger.
Tiltak 1.1.1:
Plan- og bygningsloven (PBL)
Teknisk forskrift TEK:
• Det må stilles høye og ambisiøse rammekrav i lover og
forskrifter, ikke detaljkrav basert på preaksepterte
løsninger.
Godkjenningsforskriften GOF:
• Det må stilles krav til fagkompetanse innen miljø/klima
for godkjente foretak: både erfaringsbasert kompetanse
og formell utdannelse er relevant.
• Foretak uten arkitektfaglig kompetanse bør ikke
godkjennes for ansvarsrett for prosjektering av arkitektur.

Tiltak 1.1.2:
Energimerkeordningen (EMS)
• Energimerkeordningen bør samordnes med teknisk
forskrift, BREEAM (BRE Environmental Assessment
Method), Lavenergiprogrammet, etc.
• Energimerkekriteriene bør utvikles i et livssyklusperspektiv (Life Cycle Assessment).
• Rammekriterier heller enn løsningsbaserte kriterier.
• Utvikling av kriterier/indikatorer for ny og eldre
bebyggelse.
Relevante myndigheter:
KRD, Enova, NVE

Saksbehandlingsforskriften SAK:
• Klimaeffektiv arkitektur og nye energitiltak må hjelpes
gjennom saksbehandlingen, ikke hindres av etablert
praksis.
• Det må bli lettere å foreta justeringer og gi utfyllende
informasjon på bakgrunn av saksbehandlingen, slik at
nye og ressurskrevende søknadsrunder unngås. Når det
utøves skjønn i saksbehandlingen må muligheten for
tettere samarbeid/dialog mellom arkitekt/ansvarlig søker
og saksbehandler utvides.
Relevante myndigheter:
KRD, BE
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Delmål:

Bærekraftig planlegging for by- og stedsutvikling, transport, fortetting,
sosial infrastruktur og blågrønn bystruktur, landskapsvern og tilgjengelig
natur.
Tiltak 1.1.3:
Planverk
Miljøplaner og klimahandlingsplaner:
• Det må stilles krav til at kommunenes klimaplaner utarbeides på tvers av avdelinger og etater, og implementeres
i område- og reguleringsplaner.
• Prioritert bruk av temakart i kommunal planlegging.
• Strategi for fortetting, kollektivtransport og sykkelveiutbygging.
• Strategi for utbygging av anlegg og infrastruktur for
alternativ energi.
• Rekruttering av arkitekter/planleggere til samferdselssektoren, kommunene etc.
Utforskning/utprøving av alternative planleggingsmetoder:
• Innbyggermedvirkning og governance i planprosesser.
• Bedre samarbeid mellom offentlige og private aktører på
alle nivåer i planlegging.
Reguleringsplaner og -bestemmelser:
• Strengere rammer for arealbruk og andre miljøkriterier i
reguleringsbestemmelser.
• Grønn ytefaktor som planleggingsverktøy utredes for
ulike typer bystruktur.
Relevante myndigheter:
KRD, MD, OED, kommunene
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Tiltak 1.1.4:
Vern av natur, kulturlandskap og
allemannsrett
Landskap:
• Landskapspolitikk må integreres i arkitekturpolitikken.
• Stedutviklingsplaner må i større grad regulere arealbruk i
forhold til dyrket mark/LNF, kulturlandskapsvern,
transportårer, egnethet for fortetting etc.
• Åpne elveløp, tilgjengelige kyst- og havnelinjer, markagrenser, grønne lunger, grøntdrag og bytrær må
integreres i byenes fortettingspolitikk.
Politikk for fritidsbebyggelse, reiseliv og hytteutbygging:
• Regulering for å begrense nedbygging av natur- og kulturlandskap med fritidsboliger.
• Allemannsretten må ivaretas.
• Utvikling av veileder for kommuner: retningslinjer for
begrensning varige naturinngrep ved utbygging av
infrastruktur og fritidsbebyggelse.
• Strengere arealbegrensninger og energikrav til hytter.
• Støtte til prosjekter for design av ”alternativ fritid”.
• ”Strandlov” for fjellområder.
Relevante myndigheter:
MD, KRD, LMD, kommunene

Insentiver for klimaeffektiv arkitektur
DELMÅL:

Redusert energiforbruk gjennom integrert energidesign:
Arealøkonomi, kompakte bygg og klimatilpasning i kombinasjon med
energigjenvinning og lokal/bygningsintegrert energiproduksjon.
Tiltak 1.2.1:
Nye prosjekteringsverktøy
• Statlig støtte til fornyelse og koordinering av beskrivelses-/kalkyleverktøy og energi-/miljøberegningsverktøy.
• Støtte til utviking av BIM (bygningsinformasjonsmodeller) som dataverktøy for miljøprosjektering.
• Tilgjengelige og gode LCC/LCA-verktøy (livssyklusanalyse/livssykluskostnad-beregning).
• Midler til utvikling av gode behovsutredninger, klimaanalyser og kvalitetsprogrammer på prosjektnivå.
• Motivering/ oppfølging/ tilskudd til initiativer som
Intend|design-prosjektet, Ecobox Miljøtiltaksbank etc.
• Informasjons- og formidlingsarbeid om boligbehov og
ressursforbruk rettet mot private småhusbyggherrer.

Tiltak 1.2.2:
Økt satsning på fornybar energi til
bygningssektoren
• Økte tilskudd til lokale/bygningsintegrerte energikilder.
• Stimuleringsmidler til utvikling av mer brukervennlige
solcelle og solfangerprodukter, varmepumpeløsninger etc.  
• Fornybare energikilder må gjøres tilgjengelige gjennom
offentlig infrastruktur.
• Lokal rådgivningstjeneste for private byggherrer.
Relevante myndigheter:
OED, Enova, Lavenergiprogrammet

Relevante myndigheter:
KRD, Enova, Husbanken m.fl./byggebransjens
organisasjoner

Delmål:

Utvikling av nye energi- og klimaløsninger:
Innovasjon som premiss i offentlige planleggings- og byggeprosesser.
Tiltak 1.2.3:
Finansierings- og utviklingsfond
• Støtte til mange arkitektfaglige miljøer, både forskningsmiljøer og prosjekterende virksomheter som driver tverrfaglig utviklingsarbeid for konkrete prosjekter.
Finansiering må komme tidlig i prosjektet.
• Alternativt statlige midler tildelt gjennom mer fleksible
støtteordninger i Enova/Husbanken.
• Risikovilje
Lavenergiprogrammet:
• Lavenergiprogrammet må omfatte helhetlige ressurs- og
kvalitetsperspektiver og gi økonomisk stimulans til byggherrer som vil bygge med livssyklusløsninger. Støtteordningene må utvides/suppleres. Lav terskel for
tilskudd.
Relevante myndigheter:
KRD, FAD, KD, Innovasjon Norge, Enova, Husbanken
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UTFORDRING 1
KLIMAENDRING, ENERGI- OG RESSURSBRUK

VIRKEMIDDEL 1.2

DELMÅL:

Kortreiste produkter: norske miljøvennlige materialer og byggeprodukter
må utvikles og tilgjengeliggjøres.
Tiltak 1.2.4:
Produktutvikling og produktveiledning
Norskproduserte materialer og byggeprodukter:
• Etableringsstøtte/omstillingsstøtte for norske produsenter. Nettverksbygging.
• Støtte til omlegging av skogbruk for løvtreproduksjon og
til produksjon/markedsføring av løvtrevirke (reduserer
behovet for regnskogvirke).
• Strategi for å gjøre miljøvennlige og kortreiste produkter
konkurransedyktige på pris.
• Incentiver overfor byggvarehus for tilgjengeliggjøring av
miljøvennlige materialer og produkter.

Material- og produktveiledning:
• Støtte til forbrukervennlig produktinformasjon og
markedsføring av miljøvennlige materialer gjennom
søkbar materialdatabase (Ecoprodukt).
• Epd-miljødeklarasjon videreutvikles. Helhetlige kriterier
og gradert miljømerking.
Relevante myndigheter:
MD, SFT, NHD, LMD, Innovasjon Norge / NAL Ecobox

DELMÅL:

Miljøutbedring av eksisterende bebyggelse.
Tiltak 1.2.5:
Strategier for eksisterende bygningsmasse
Oppgradering:
• Videreutvikle og utvide tilskuddsordninger for energitiltak i eksisterende bebyggelse.
• Utvikle strategi og handlingsplan for rehabilitering av
offentlige bygg.
• Videreutvikle og utvide Enovas rådgivningstjeneste for
energitiltak.
• Kommunesamarbeid om lokal rådgivningstjeneste for
huseiere: tilstandsvurdering, forslag til egnede energi- og
klimatiltak og veiledning om byggesak/gjennomføring/
utførelse (rådgivende ingeniør+arkitekt).
• Retningslinjer for sakshåndtering når det oppstår konflikt
mellom verneinteresser og energikrav, basert på faglig
utredning
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Gjenbruk og gjenvinning:
• Tilskuddsordninger for gjenbruk av bygninger/bygningsdeler.
• Systemutvikling for gjenvinning av bygningsmaterialer.
• Holdningskampanje gjennom magasinmedier: motivere
til valg av varige/fleksible kvaliteter og løsninger.
Relevante myndigheter:
MD, KRD, Enova, Lavenergiprogrammet, Riksantikvaren,
SFT

Kompetanseutvikling for klimaeffektiv arkitektur
DELMÅL:

God og relevant arkitektutdanning – utdanningsstrategier for
klimautfordringene.  
Tiltak 1.3.1:
Arkitektutdanning
• Kompetanseutvikling hos vitenskaplig ansatte ved
arkitektutdanningsinstitusjonene:
• Omstilling av undervisning med vekt på bærekraft og
framtidige utfordringer.
• Styrket urbanismeutdannelse for å møte miljøutfordringer ved global velstandsvekst og urbanisering.
• Stimulering til økt bruk av praksis/praksiskrav i
arkitektutdanningen.
• Utvikling av nye utdannings- og etterutdanningstilbud
rettet mot arkitektfaglig arbeid innen offentlig sektor
og støttefunksjoner ved arkitektkontorene: myndighetsaksbehandling, prosjektadministrasjon, kontraktsjus/
pristilbud etc.

• Arkitektutdanning i nord: samarbeid AHO-UiTø om
master i landskapsarkitektur – nordlige landskap.
• Tverrfaglig samarbeid/utveksling.
• Arkitekturundervisning i andre universitetsfag:
samfunnsgeografi, miljø- og utviklingsstudier etc.
• Utredning om hybridutdannelser (for eksempel mastergrad i arkitektur uten prosjekteringskompetanse):
yrkesutøvelse basert på kvalifikasjon.
Relevante aktører:
KD, Universitets- og høyskolerådet (UHR),
arkitektutdanningene

Delmål:

Sektoroverbyggende kompetanse.
Tiltak 1.3.2:
Etterutdanning
• Etterutdanning/kurs for arkitekter, landskapsarkitekter,
interiørarkitekter, rådgivere etc.
• Tilbud om periodisk (ev. obligatorisk) etterutdanning for
systematisk faglig oppdatering av kunnskap ved alle
sentralt godkjente foretak.
• Kompetanseløft 2011: en arkitekt fra hvert foretak (flere
fra større arkitektbedrifter) bør gjennomføre et
omfattende kurs med hovedvekt på miljø, klima og
energi. Vurdering av formell eksamen for ansvarlige
søkere og ansvarlig prosjekterende.
• Tilbud om etterutdannelse tilrettelagt for offentlige
ansatte arkitekter, saksbehandlere og planleggere.
• Oppbygging av NALs Arkitekturakademi som
kompetansesenter for etterutdanning; tilgjengeliggjøring
av kursvirksomhet i hele landet med tilbud om kurspakker, nettbaserte kurs etc.

Samarbeid om utvikling av kunnskapsformidling til
andre faggrupper:
• aktører i byggebransjen (profesjonelle byggherrer,
politikere og administrasjon i kommunene, utbyggere,
entreprenører, produsenter og leverandører etc.)
• lærere i grunnskole og videregående skole
• journalister/medier
Relevante aktører:
KD, KRD, Lavenergiprogrammet / NAL Akademiet/Ecobox,
arkitektutdanningene, div. etater og organisasjoner
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UTFORDRING 1
KLIMAENDRING, ENERGI- OG RESSURSBRUK

VIRKEMIDDEL 1.3

DELMÅL:

Relevant forskning og forskningsformidling.

Tiltak 1.3.3:
FOU
• Forskningsmidler til prosjekteringsbasert FOU/Research
by Design:
• ved universitetene/høgskolene
• ved forskningsinstitutter
• i praksis (ved arkitektkontorene)
• i næringsutvikling (ved bedrifter i byggebransjen)
• Forskningsmidler både til store og etablerte og til små og
uavhengige forskningsmiljøer.
• Etablering av og støtte til arenaer og nettverk for tverrfaglig forskning og internasjonal forskningsutveksling.

Relevante forskningsprogrammer/satsninger:
• komplekse prosesser, livssyklusanalyse og
konsekvensforståelse
• arkitektur-landskapsarkitektur-urbanisme
• arkitektur – samfunnsøkonomi
• arkitektur for ekstreme klimautfordringer
(rassikring, flomsikring etc.)
• nye økonomiske modeller for samfunnsplanlegging basert på ”human footprint”-analyse
Relevante myndigheter:
KD, Forskningsrådet, Universiteter og høyskoler

DELMÅL:

Samordning og tilgjengeliggjøring av informasjon/publikasjoner
om arkitektur og bærekraft.
Tiltak 1.3.4:
Tilgjengeliggjøring av informasjon/
publikasjoner
• Kartlegging, samordning og redaksjonell/faglig utvelgelse
i mengden informasjon/litteratur om klima og energi:
• Støtte til NAL Ecobox og NAL Biblioteket for utvikling av
eksisterende publikasjonsdatabase, eventuelt videreutvikling til offentlig nettportal for arkitektur som samler
og sorterer linker til utredninger, rapporter, politiske
dokumenter, publikasjoner, digitale verktøy etc.
• Bedre informasjonssystem/søkeverktøy på offentlige
nettsider.
Relevante aktører:
KUD, KRD, FAD / NAL
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Forbildeprosjekter for klimaeffektiv arkitektur
DELMÅL:

Flere alternative strategier og løsninger for bærekraftig arkitektur,
realisert i forbildeprosjekter.  
Tiltak 1.4.1:
Nyskaping
Staten som forbilde:
• Arkitekturpolitiske handlingsplaner for statlige byggherrer: Alle statlige prosjekter fungerer som forbilder.
Statlige byggherrer må ta ansvar for høy faglig og
arkitektonisk kvalitet samt innovasjon innen bl.a. klima/
energi.
• Økonomisk og faglig kvalitetssikring må baseres
på gode tverrfaglige prosesser og ressurser til utviklingsarbeid.

Tiltak 1.4.3:
Erfaringsoverføring
• Evaluering av gjennomførte forbildeprosjekter og
programmer.
• Erfaringsutveksling i nettverk.
• Presentasjon av forbildeprosjekter i kurs, seminarer og
medier.
Relevante aktører:
KUD, KD, div. direktorater, institusjoner og
organisasjoner/NAL

Relevante myndigheter:
KUD, FAD/Statsbygg, FD/Forsvarsbygg, SD/
Statens vegvesen etc.

Tiltak 1.4.2:
Nasjonalt - regionalt - Lokalt samarbeid
• Flere pilotprosjekter med statlig - kommunalt samarbeid,
offentlig - privat samarbeid, regionalt/interkommunalt
samarbeid etc.
• Videreføring av Framtidens byer og Framtidens bygg:
utvikling og realisering.
• Tilrettelegging for flere lokale/regionale initiativ som
BB2012, Future Built etc.
• Lokale/regionale landskapsparker.
Relevante myndigheter/aktører:
KRD, MD, Enova, Husbanken, fylkeskommuner,
kommuner, NAL
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UTFORDRING 1
KLIMAENDRING, ENERGI- OG RESSURSBRUK

VIRKEMIDDEL 1.4

MÅL:

Kvalitet skal
verdsettes
og prioriteres

Tautra Mariakloster. Jensen & Skodvin arkitektkontor as
Foto: Jensen & Skodvin as
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2

UTFORDRING 2

KVALITETSFORSTÅELSE, VARIGHET OG VERDI

Hva koster kvalitet?
Kvalitetskriterier må vektlegges ved offentlige anskaffelser
innen bygg og anlegg.  Samfunnet må verdsette arkitektur
som investering for framtiden: kvalitet koster, men kvalitet
lønner seg.
Kvalitetsbegrepet:
Når arkitekter snakker om arkitektonisk kvalitet, snakker
vi ikke om kvalitetssikringssystemer for å unngå feil, heller ikke om rent estetiske normer. I arkitekturen omfatter
kvalitetsbegrepet forståelsen av et samvirke mellom en
lang rekke kvalitetskriterier; fra sanselige kvaliteter som
materialitet, lys og romlighet, via tekniske, bygningsfysiske
og håndverksmessige kvaliteter, til funksjonelle og sosiale
kvaliteter som handler om hvordan mennesker bruker
arkitekturen – herunder universell utforming. I arkitekters
bruk av kvalitetsbegrepet er bærekraft, energieffektivitet og
miljøfaktorer i ferd med å bli selvfølgelige og ufravikelige
normer. Et dårlig miljøregnskap betyr dårlig kvalitet, men
et godt miljøregnskap alene gir ikke kvalitet.
Vår kvalitetsforståelse er basert på både objektive, målbare og subjektive, ikke-målbare kriterier, ofte fagtradisjonsbaserte normer; den er dynamisk og stadig gjenstand for
diskusjon. Derfor er det ikke uproblematisk å gi kvalitetsbegrepet en sentral plass i arkitekturpolitikken. Kvalitetsbegrepets sammensatte innhold svarer imidlertid godt til
arkitekturens sammensatte innhold, og viser seg relevant
i fagutøvelsens mange og vanskelige valg. Arkitektene må
stadig redefinere og forklare kvalitetsmålene – for seg selv
og andre, men uten kvalitet som målsetning mister byggeprosessene retning og sammenheng.
Verdien av god arkitektur
Kvalitet er lønnsomt i et langsiktig perspektiv, og bygg og
anlegg skal vare lenge. Kostnader ved dårlig planlegging og
bygging må synliggjøres, og de ansvarlige må bære kostnadene. Belastninger på miljøet kan avgiftsbelegges tyngre,
og FDV-budsjetter, livssyklusberegninger bør benyttes som
verktøy i kostnadskalkyler. Da vil investering i kvalitet lønne
seg.

Laveste pris er ikke et godt kriterium for valg når våre
fysiske omgivelser skal utformes og bygges. Skal byggherren få byggkvalitet ut av stramme kostnadsrammer må
det legges ressurser i prosjekteringen. Prosjektering er ikke
bare selve tegningsproduksjonen, men skapende arbeid
– ideer, tverrfaglig problemløsning og kunstnerisk bearbeiding. En investering i gode, velfunderte og varige løsninger
er en billig investering i forhold til totale prosjektkostnader.
Politikere og oppdragsgivere må få forståelse for det reelle
kostnadsnivået ved prosjektering og bygging. Underbudsjettering, med påfølgende kvalitetstap og budsjettoverskridelser, er et problem. En videreføring av Byggekostnadsprogrammet vil kunne frembringe bedre grunnlag for
anskaffelsesprosesser innen bygg og anlegg.
Betydningen av gode prosesser
God arkitektur kommer av gode prosesser med kompetente
deltagere.  Byggebransjen trenger ikke normative og resultatorienterte estetiske veiledere, men veiledning om gode
prosesser. Ambisjoner om arkitektonisk kvalitet må følges
opp av alle aktører i alle ledd av planleggings- og bygge
prosesser. Dessverre oppleves ikke alltid staten som et godt
forbilde når det gjelder gjennomføring av konkurranser og
prosjekteringsprosesser; faglige og kvalitative interesser bør
ivaretas bedre – innenfor juridiske og økonomiske rammer.
Plan- og designkonkurranser er en viktig arena for faglig
utvikling og bringer gjerne fram de bygningene som utmerker seg og som vi blir stolte av. Det eksperimenteres nå med
en rekke konkurranseformer og -prosedyrer for arkitektanskaffelser, og vi må undersøke og dokumentere hvilke som
er egnet for å få fram arkitektonisk kvalitet. Erfaring viser
at anbudskonkurranser kun er egnet når kvalitet ikke er
vektlagt. Rammeavtaler bør bare omfatte små prosjekter der
separate anskaffelser er uhensiktsmessige og der de arkitektoniske ambisjonene av særlige grunner er lave.
Også valg av entrepriseform betyr mye for resultatet. Erfaring viser at kvalitet lett nedprioriteres i totalentrepriser, der
arkitekten ikke er i posisjon til å ivareta kvalitetshensyn og
foreta prioriteringer. Entreprenører benytter i for stor grad
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Juvet landskapshotell, Gudbrandsjuvet. Jensen & Skodvin arkitektkontor as
Foto: Jensen & Skodvin as

preaksepterte løsninger, i stedet for å svare på det spesifikke
ved oppgaven og situasjonen. Utbyggere og entreprenører
må ansvarliggjøres, slik at det får konsekvenser dersom de
ikke tar hensyn til etikk, miljø eller kvalitet. Opplæringen
innen håndverksfagene må styrkes; det hjelper lite med
høyt kvalitetsnivå i prosjekteringen hvis håndverkerne ikke
kan utføre det som er prosjektert.
Som forvalter av våre felles verdier og midler kan offentlige byggherrer ikke ta uforsvarlig risiko. Men i et samfunn i
endring er det også en viktig oppgave å sørge for innovasjon
og skape grobunn for kulturell utvikling. Tendensen til at
bare firmaer med erfaring fra en viss bygningskategori får
konkurrere om oppdrag innen denne kategorien er skadelig
for arkitektfaget. I arkitekturen er kvantitative og formelle
kriterier sjelden god kvalitetssikring – tvert imot: den gode
kvaliteten kommer gjerne til realisering nettopp der ideer
kultiveres og det tas positiv risiko. Norske turistveier er et
godt eksempel, der vi håper enda flere unge arkitekter vil
slippe til. Europan er en svært viktig arena for ung, internasjonal arkitektur, der flere norske byer etter hvert har
deltatt, men først etter ti konkurranser realiseres et norsk
Europan-prosjekt. Noen må våge å satse på nye talenter.
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Wildcard-ordningen kan bli en døråpner for arkitekturens
underskog.
Bygningsarven
Hvordan skal vi både ivareta, videreføre og bruke vår
bygningsarv? I svært mange byggeoppgaver forholder
arkitektene seg til eksisterende bebyggelse – ofte vernede
eller fredete miljøer – og mange prosjekter bygges i gamle
strukturer. Eldre bygg kjennetegnes ofte av godt håndverk
og solid materialbruk; tidens tann har gitt patina og særpreg. Likevel må de tilpasses dagens behov og ikke minst
forskriftenes energikrav og universell utforming. Noe må
fjernes, noe må gjøres om og noe må legges til, helst slik at
kvalitetene i det eksisterende kommer fram.
Forholdet mellom vern og utvikling er et tema som ofte
vekker sterke følelser, bredt engasjement og offentlig debatt.
Innen arkitekturfeltet ligger både ansvaret for å ivareta bygningsarv og kulturmiljøer og ansvaret for å bygge for samtid
og framtid. Vi trenger kunnskapsutvikling og -utveksling for
å klare begge deler. Og vi trenger gode forbilder som viser at
det ikke bare handler om enten-eller, men både-og.

Lovverk, planverk og politiske retningslinjer
for kvalitet i arkitekturen
DELMÅL:

Gode gjennomføringsmodeller for offentlige anskaffelser.
Tiltak 2.1.1:
Offentlige anskaffelser, arkitekttjenester
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA):
• Utredning om ulike konkurranseformer ved anskaffelse
av arkitekttjenester: arkitektfaglig evaluering og juridisk
avklaring av tolkningsmuligheter. Ev. revisjon som
presiserer lovgivning og ivaretar arkitekturpolitiske hensyn.
Gode arkitektkonkurranser (Plan- og designkonkurranser):
• Utarbeidelse av en beste praksis-veileder med et sett
anbefalte konkurranseformer og -prosedyrer.
• Prosjektkonkurranser som etterspør konsept- og overordnet løsning – detaljprosjektering etter tildelt oppdrag.
• Bevisst og begrenset bruk av rammeavtaler.
• Bevisst og begrenset bruk av anbudskonkurranser.
Klare premisser i konkurranseprogram:
• Realisering: med politisk forankring og grundig plan-,
program- og beslutningsgrunnlag er det større
sannsynlighet for at konkurransen fører til oppdragstildeling og utvikling av prosjektet fram mot realisering.
• Styrking av juryordningen: krav om bedre faglige jurybegrunnelser.
Prekvalifisering til begrensede konkurranser:
• Reduksjon av arbeidsintensive dokumentasjonskrav:

• Etablere Doffin-database for opplasting av basisdokumentasjon fra foretakene.
• Etablere felles struktur/mal for referanseprosjekt-lister
med prosjektopplysninger.
• Reduksjon av ekskluderende dokumentasjonskrav:
Prekvalifiseringskriteriene bør etterspørre
talent og kvalitet, ikke bare sikre formell
gjennomføringsevne. Det bør kun i særlige tilfeller stilles
krav om referanseprosjekter av samme bygningstype som
den det prekvalifiseres til.
Difis nettportal for offentlige anskaffelser:
• kvalitetskriterier vektlegges på alle nivåer
• god veiledning for arkitektkonkurranser
• god veiledning og maler for prekvalifiseringer
• god veiledning for valg av entrepriseform
• LCC/LCA (livssyklusberegningsverktøy)
Totalentrepriser:
• Arkitekt i sentral posisjon gjennom hele prosessen
• Høyere kvalitetskrav ved totalentrepriser i offentlige
anskaffelser.
• Lengre garantiperioder for nybygg.
Relevante myndigheter:
FAD, Difi, offentlige bestillere og byggherrer

Delmål:

Fagkompetanse tilgjengelig for/i alle kommuner og offentlige foretak.
Tiltak 2.1.3:
Kommunal arkitekturpolitikk
• Arkitekturpolitikk som virkemiddel for stedsutvikling.
• Utvikling av lokalt/regionalt tilpassede ”verktøykasser”:
tilbud om faglig bistand til problemformulering og
kunnskapsgrunnlag for kommunenes arkitekturpolitiske
arbeid.

av arkitekt, landskapsarkitekt, planlegger (ev. kunstfag,
miljø- og klima-kompetanse, samfunnsgeografi/
samfunnsøkonomi, jus, sosial- og helsefag etc.),
• Styrking og utvikling av Husbanken som regional
faginstans.
• Utvikling av interkommunalt samarbeid/kommune
nettverk med utveksling av fagpersonell.

Relevante aktører: KRD, KS, Husbanken, NAL.

Rekruttering av arkitekter til kommune og offentlig sektor:
• Faglig utviklende arbeid og gode arbeidsbetingelser i
offentlige stillinger.
• Utredning/utprøving av praksisordning (frivillig turnus
tjeneste) for nyutdannede arkitekter i kommune/offentlig
sektor.

Tiltak 2.1.4:
Arkitektfaglig kompetanse til kommuner
uten tilgjengelige faglige ressurser:
• Pilotprosjekt: utprøving av regionale fagråd som
støttefunksjon for planlegging og saksbehandling
i kommunene: Regionale kompetansemiljøer bestående

Relevante aktører:
KRD, KUD, KS, AD, Husbanken, Norsk Form, NAL
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UTFORDRING 2
KVALITETSFORSTÅELSE, VARIGHET OG VERDI

VIRKEMIDDEL 2.1

VIRKEMIDDEL 2.2

Insentiver for kvalitet i arkitekturen
DELMÅL:

Kvalitet må defineres, verdsettes, kreves og velges.
Tiltak 2.2.1:
Arkitekturfond
• Fondsavsetning etter modell av Realdaniafondet, alt.
avsetning til arkitektur i Kulturfondet. Fondet forvaltes av
et høyt kompetent råd. Økonomisk støtte tildeles prosjekter på bakgrunn av søknad til helhetlig konsept/program.
Strenge kvalitetskriterier for tildeling (arkitektonisk kvalitet, nyskaping, miljø, allmenn-nytte/sosial funksjon etc.),
men vilje til eksperiment og utforskning. ”Up front”finansiering (første tilskudd i forkant av prosjekt).
Relevante myndigheter:
KUD, div.dep. (Norsk kulturråd?)
Tiltak 2.2.2:
Bedre beslutningsgrunnlag i
prosjekterings- og byggeprosesser
Kvalitetsprogrammer:
• Utvikling av kvalitetsprogrammer for alle prosjekter;
programmene må omfatte både arkitektonisk kvalitet og
miljøambisjoner.
• Initiativ overfor private utbyggere: kvalitet og omdømmebygging.
Risikoanalyser:
• Risikoanalyser må inkludere risiko ved dårlig arkitektur
(manglende funksjonalitet, fleksibilitet, dårlig byggeri,
dårlig miljøregnskap etc.). Bruk av LCC/LCA-verktøy.

Tiltak 2.2.3:
Arkitekturpriser
• Styrking av Houens fonds diplom, Byggeskikkprisen,
Jacob-prisen etc.
• Etablering av priser som kan motivere og forplikte flere
aktører, skape medieinteresse og rette oppmerksomhet
mot prosessene i norsk byggebransje:
• Byggherreprisen
• Håndverkerprisen
• Klimaprisen
• etc.
Relevante myndigheter: KUD
Tiltak 2.2.4:
Wildcard-ordningen
• Videreføring av tilskudd til Wildcard-ordning:
Tiltaksprogram for å gi små, unge og mindre etablerte
arkitektforetak tilgang til oppdragsmarkedet. Ordningen
utvikles over tre år, og driftes inntil ordningen overflødiggjør seg selv ved å ha etablert en praksis som gir faglig
fornyelse.
Relevante aktører:
KUD, offentlige byggherrer, NAL, Norsk form

Relevante myndigheter:
FAD, KRD, KUD, statlige bestillere/byggherrer

Delmål:

Vern av bygningsarv og kulturmiljøer.
Tiltak 2.2.5:
Kulturminner
• Økte ressurser for vedlikehold av den vernede
bygningsmassen.
• Videreføring av håndverkstradisjoner: Styrke utdanning
og lærlingordninger for håndverksfagene i samarbeid
med museenes kompetansemiljøer.

• Avklaring av antikvariske hensyn tidlig i prosess.
• Evaluering av antikvariske myndigheter på fylkeskommunene-/kommunenivå og utredning av eventuelle
reformer for bedre faglig nivå, mer forutsigbar saksbehandling og klarere ansvarsdeling.
• Utvikling av nye vernestrategier, for eksempel for vernede
bygninger som blir fraflyttet.

Dialog om bevaring og utvikling:
• Opprette arenaer for samarbeid mellom vernemyndigheter og aktører i by- og stedsutvikling.

Relevante myndigheter/aktører:
MD, FD, (KD, KUD), Riksantikvaren,
arkitektfaglige miljøer
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UTFORDRING 2
KVALITETSFORSTÅELSE, VARIGHET OG VERDI

VIRKEMIDDEL 2.3

Kompetanseutvikling og arkitekturkunnskap
DELMÅL:

Kvalitet må forstås, studeres, diskuteres, utvikles og oppleves.
Tiltak 2.3.1:
Byggherrekompetanse og forvaltningskompetanse
• Arkitekturkunnskap og arkitekturpolitiske oppfølgingsplaner i direktorater og statlige etater.
FOU:
• Forskningsprogram som tallfester arkitekturproduksjonens samfunnsøkonomiske kostnader og verdier.
Byggekostnadsprogrammet:
• Videreføring/ny periode av programmet som tverrfaglig
arena med vekt på:

• kvalitet og verdi
• merkostnader ved lovendringer: energikrav, UUkrav etc.
• ressursbruk i arkitektkonkurranser
• kulturmiljøer og bygningsarv/vern og fredning:
konsekvenser og økonomisk oppfølging
• etc.
Relevante myndigheter:
KRE, BEA, KD, Forskningsrådet
Div. direktorater og statlige foretak. (Statsbygg, Forsvarsbygg, Enova, Husbanken, Innovasjon Norge,
Vegdirektoratet etc.)

DELMÅL:

Kvalifisert og åpen arkitekturkritikk og –debatt.
Tiltak 2.3.2:
Formidling gjennom presse/medier
• Mediene bør i større grad omtale bygninger kontekstuelt
og belyse prosesser, intensjoner og konsekvenser, slik at
offentligheten får større innsikt og dermed forutsetninger
for deltagelse.
• Kritikerpris for arkitekturkritikk.
• Konferanse ”Arkitektur i pressen”: dyktiggjøring av
pressen i arkitektur- og byplansaker.
• Støtte til arkitekturformidling i skriftlige medier, nettbaserte medier, i utstillinger, konferanser osv.
• Strategisk arbeid med plassert medieomtale: fremme
viktige temaer og diskusjoner.
• Kreditering av arkitekt ved medieomtale.
Relevante myndigheter:
KUD, NAL, Norsk form
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Delmål:

Bedre prosjektering, bedre håndverk, færre byggfeil.
Tiltak 2.3.3:
Kunnskap og kvalifikasjoner
Profesjonaliseringskurs:
• Videreutdanning og etterutdanning, praksisordninger
for nyutdannede arkitekter.
Arkitekturledelse:
• Lederutvikling /etterutdanning for arkitekter som
arbeider med bedrifts- og prosjektledelse.
Bedre yrkesfaglig opplæring innen håndverksfag:
• Rekruttering til fag med høy grad av spesialisering.
• Bedre lærlingordninger.
• Etterutdanning av håndverkere.
• Krav til dokumentasjon av kvalifikasjoner for utenlandsk
arbeidskraft.
• Videreføring/kunnskapsoverføring fra Byggekostnadsprogrammet.
Relevante myndigheter:
KD, NHD/NAL akademiet
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UTFORDRING 2
KVALITETSFORSTÅELSE, VARIGHET OG VERDI

VIRKEMIDDEL 2.4

Forbildeprosjekter – prosesser for
arkitektonisk kvalitet
DELMÅL:

Kvalitetsproduksjon – ikke bare kvalitetssikring.
Tiltak 2.4.1:
Forbildesatsninger
• Staten som innovasjonsvillig bestiller og utprøvende
byggherre: alle prosjekter er potensielle forbilde
prosjekter.
• Definere prioriterte satsningsområder for forbilde
prosjekter ut fra samfunnsutfordringer, for eksempel:
• miljø, energi, klima
• kommunale omsorgsoppgaver og sosiale boliger
• kulturminner: bruk/gjenbruk/tilpasning/vern/
utvikling/kontinuitet/brudd
• universell utforming/eldrebølgen
• byutvikling
• transport og samferdsel
• utvikling av arkitektur for nordisk klima
• landbruksarkitektur og kulturlandskap
• videre satsning på Wildcard-ordningen
• realisering av Europan-prosjekter

Tiltak 2.4.2:
Forbildeprosesser
• Igangsetting av gode forbildeprosesser – ikke
bare forbildeobjekter
• Virkemidler for forbildeprosesser:
• Holdningsendring: vilje til prioritering av kvalitet
• Plan- og designkonkurranser.
• Tilstrekkelig tid til prosjektering og utforskning,
tverrfaglig samarbeid etc.
• Byggebudsjetter med rom for kvalitet.
• Dokumentasjon og evaluering: studere vellykkede
prosesser/prosjekter for erfaringsoverføring.
Relevante myndigheter:
Div. dep., Statsbygg, Forsvarsbygg, Vegdirektoratet etc.

Relevante myndigheter:
Div. dep., Statsbygg, Forsvarsbygg, Enova, Husbanken,
Innovasjon Norge, Vegdirektoratet etc.
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MÅL:

arkitektur skal
inkludere alle

Bekkestua Arena, Bærum. B+R arkitektur as
Foto: Simen Skreddernes
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3

UTFORDRING 3

ARKITEKTUR FOR ALLE

Hvordan bygger vi for
en velferdsstat i endring?
Arkitektur blir av mange oppfattet som ”arkitekttegnete”
bygninger, forbeholdt nasjonens prestisjefunksjoner og
en økonomisk og kulturell elite. Men arkitektur finnes alle
steder der mennesker setter spor. De aller fleste av oss lever
i tettbygde områder, der arkitekturen gir mer eller mindre
gode forutsetninger for livet som leves. Arkitekturen virker
på oss og angår alle, men mange viktige byggeoppgaver blir
gjennomført uten at det stilles spørsmål om hva arkitekturen  kan gjøre for brukere og omgivelser.
Urbanisering, integrering og alderssammensetning
Arkitekturen må ta fatt i samfunnsutfordringene: ikke bare
klimaendringer og ressursforvaltning, men også migrasjon
og urbanisering, fattigdom og konflikt, befolkningsalder og
sosiale oppgaver, subkulturer og kulturelt mangfold. Migrasjon og transformasjon er en utfordring for byer i ekstrem
vekst, men også for stedene som fraflyttes. 1900-tallets
norske arkitektur var en integrert del av nasjonsbyggingen
og utviklingen av den norske velferdsstaten, med institusjons- og bybygging, samferdselsutbygging og gjenreising,
industribygging og kraftverksutbygging. Arkitektur kan
også nå virke i næringsutviklingen; i en periode med helt
andre premisser for verdiskaping.
Bærekraftig byprogrammering – funksjonsplanlegging – blir et viktig innsatsområde: hva trenger vi hvor, og
hvordan bygger vi for nye behov? Nye grupper eldre kan
ikke avspises med korridorplasser i sykehjem som ikke er
tilpasset ulike omsorgsbehov. Barna skal ikke plasseres i
skolebrakker med inneklima som gjør dem ukonsentrerte
og syke. Asylsøkere kan ikke tilbys levekår som genererer
konflikter. Funksjonshemmede skal ikke møte unødvendige
fysiske hindringer som gjør at de ikke kan ta del i arbeidslivet. Kvalitetskrav må gjelde også i breddebyggeriet – både
offentlig og privat.
Vi har mange oppgaver, og må definere satsningsområder
og utvikle forbildeprosjekter som igjen inspirerer, motiverer
og åpner nye virkeområder og markeder.

Interkulturelle samfunn oppstår der demografiske endringer møter romlige muligheter for sosiale prosesser,
deltagelse i fellesfunksjoner og etablering av næring eller
initiativ til aktivitet. Dette rommet kan like gjerne være
gamle bystrukturer som nye anlegg, men må være åpent og
tilgjengelig – i fysisk og økonomisk forstand.
I deler av verden er de humanitære utfordringene prekære, og internasjonalt diskuteres det hvilken rolle arkitekter kan og bør (eller ikke bør) påta seg i områder med
krig og konflikt, stort antall flyktninger, ekstrem migrasjon
og urban slum – eller etter naturkatastrofer. Mange steder
bidrar arkitektur og byplanlegging til å befeste sosiale skiller, i stedet for å bygge dem ned, og det er stort behov for
ny kunnskap om arkitektur som virkemiddel for sosialt
bærekraftig utvikling.
Universell utforming (UU)
Arkitektene må påta seg oppgaven å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge det bygde for mennesker med ulike forutsetninger og behov. Dette innebærer at de må sette seg grundigere
inn i et større mangfold av menneskelige ulikheter, og gi
flere ulike svar. Universell utforming kan ikke løses bare
med tekniske innretninger, men må integreres i formgivningen. Nye krav kan lede til nye prosjekteringsstrategier
og arkitektoniske muligheter. Forskriftsfestede krav til
universell utforming vil medføre kostnadsøkninger, først
og fremst fordi UU er arealkrevende og krever særlig utstyr
og produkter, men også fordi arkitektene i en utviklingsfase
vil måtte drive innovasjon i prosjekteringen.  Universell
utforming må gjenspeiles i byggebudsjettene.
Demokratiske beslutningsprosesser og faglig tillit
Private utbyggere har stor makt og innflytelse over både
byutvikling og enkeltbygg, men erfaring viser at markedskrefter alene ikke sikrer fellesskapets interesser. Vi ser for
mange eksempler på dårlige resultater av problematiske
planprosesser. Klare politiske og demokratiske vilkår,
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Marienlyst skole, Oslo. Bjørbekk & Lindheim as
Foto: Bjørbekk & Lindheim as

offentlig-privat samarbeid og gode forvaltningssystemer er
avgjørende for at flere private aktører skal bygge godt og
bærekraftig.
Arkitektur angår alle, og alle fortjener å bli hørt, men alle
kan ikke bestemme hele tiden. Vi må akseptere at det alltid
vil være interessekonflikter, og kan ikke komme til konsensus på alle områder. Det oppstår stadig debatter omkring
byggeprosjekter, enten det er i Bjørvika eller Hardanger.
Demokratiske beslutningsprosesser og brukermedvirkning
tilfører prosessen nødvendig innsikt, gjensidig informasjon
og kritisk korreksjon, men et godt forløp forutsetter både
folkelig deltagelse og folkelig tillit til de faglige vurderingene som gjøres underveis. Når ulike parter involveres, vil
de også ansvarliggjøres. Men for at debatter skal fungere
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og informere beslutningstagerne – og for at etterspørselen
etter kvalitet skal generere tilbud om kvalitet – trenger et
flertall av befolkningen en viss innsikt og basiskunnskap.
Arkitekturformidlingen må treffe nye grupper og bidra til
en utvidet arkitekturforståelse, der arkitekturens kvalitative,
sosiale og miljømessige samvirke med omgivelsene vektlegges, ikke bare bygningenes utseende.
Arkitektur er ikke et elitistisk kunstakademisk felt, men
vårt fysiske felleseie. Dette må kommuniseres gjennom
arkitekturen selv og gjennom arkitekturformidlingen. Vi
må nå alle, både med formidling og med opplevelsen av hva
god arkitektur gjør for livskvalitet og menneskelig samhandling.  

UTFORDRING 3
ARKITEKTUR FOR ALLE

VIRKEMIDDEL 3.1

Lovverk, planverk og politiske føringer for
inkluderende arkitektur
DELMÅL:

Demokratiske beslutningsprosesser og sosialt bærekraftig byutvikling.
Tiltak 3.1.1:
Kommunal planlegging og saksbehandling
• Beboer- og brukerdeltagelse tidlig i plan- og prosjekteringsprosesser – reell innflytelse.
• Rutiner for tilgjengeliggjøring av prosjektmateriale, slik at
diskusjoner blir velinformerte og konstruktive.
• Kommunen som koordinator, konfliktløser,
prosessleder etc.

Planlegging/arealbruk:
• Sosial byprogrammering for å møte demografiske
endringer.
• Åpne planprosesser.
• Kommunene må ha ansvaret for overordnet planlegging,
og stimulere til bedre og mer kreativ, sosial og kvalitetsorientert byutvikling. Behov for nye samarbeidsformer for
offentlig-privat utvikling/utbygging.
Relevante myndigheter:
KRD, Husbanken, KS, kommunene

DELMÅL:

Mangfoldig og god universell utforming av bygde omgivelser.
Tiltak 3.1.2:
Plan- og bygningsloven
• Ved revisjon av PBL: Ambisiøse rammekrav for UU, ikke
detaljkrav. Dispensasjonsmuligheter.
• Lovverk og forskrifter må ikke begrense arkitekturens
handlingsrom og forringe muligheten for et mangfold av
løsninger og kvaliteter.
Relevante myndigheter:
KRD, BLD
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VIRKEMIDDEL 3.2

Insentiver for en inkluderende
arkitektur
DELMÅL:

Nyskapende løsninger for universell utforming.
Tiltak 3.2.1:
Universell utforming
• Tilskudd til utviklingsarbeid: avsetning av midler til økte
byggebudsjetter for universell utforming i statlige og
kommunale bygg og anlegg.
• Videreutvikling av støtteordninger for tilpasning av
eksisterende bebyggelse til universell utforming, med
vekt på arkitektonisk tilpasning.
• Avklaring for sakshåndtering når det oppstår konflikt
mellom verneinteresser og UU-krav.
Relevante myndigheter:
BLD, (MD, Riksantikvaren)

DELMÅL:

Kvalitet i hverdagsarkitekturen.

Tiltak 3.2.2:
Velferdsstatens arkitektur
• Motivasjon, ressurser og føringer for prioritering av
arkitektonisk kvalitet i byggeoppgaver som normalt preges av lave ambisjoner og små budsjetter; for eksempel
kommunale funksjoner rettet mot barn og unge, sosialt
marginaliserte grupper, eldre etc.  
Offentlige rom:
• Videreutvikling av programmer for inkluderende
offentlige rom med tilrettelegging for brukermangfold.
• Tiltak for å motvirke privatisering av fellesarealer og
offentlige rom.
• Åpenhet, tilgjengelighet og tilstedeværelse som trygghetsfaktorer i steder for sperrer, overvåkning etc.
• Vitalisere allmenningen som begrep.
Relevante myndigheter:
KRD, BLD, KUD, JD
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UTFORDRING 3
ARKITEKTUR FOR ALLE

VIRKEMIDDEL 3.3

Kompetanseutvikling, arkitekturformidling
og involvering
DELMÅL:

Et utvidet virkeområde for arkitekturen – en utvidet arkitekturforståelse.
Tiltak 3.3.1:
Arkitekturens år 2011
Landsomfattende formidlings- og utviklingsprogram:
Arkitekter og faginstitusjoner henvender seg til et bredt
publikum med åpne hus (befaringer), konferanser, debatter,
utstillinger, publikasjoner, konkurranser, verksteder etc.
Relevante aktører:
NAL og samarbeidspartnere.
KUD, KRD, MD

Tiltak 3.3.2:
Arkitekturformidling til barn og unge
• Styrke arkitekturfaget i læreplanene/undervisningen,
både i samfunnsfag, naturfag og i kunst og håndverks
faget.
• Arkitekturlek: hyttebygging, byggesett for nye typer
dukkehus, arkitekturspill
• Arkitektur i skolesekken.
• Utvikling av arkitekturspill (dataspill)
• Arkitekturens år 2011
• Prosjektstøtte til formidling rettet mot barn.  
Relevante aktører:
KUD, KD/NAL akademiet, Norsk Form

DELMÅL:

Tilgjengeliggjøring av arkitekturkunnskap og synliggjøring av god
arkitektur, nasjonalt og internasjonalt.
Tiltak 3.3.3:
Arkitekturformidling gjennom ulike medier
Arkitekturdatabase:
• Samarbeidsprosjekt mellom faginstitusjoner om utvikling
av moderdatabase som kan levere dokumentasjon og
informasjon til en rekke websider og underdatabaser:
• miljøprosjekt-database
• arkitekturguide
• eksportrettet arkitekturpresentasjon
• historisk prosjektarkiv
• databaser for organisasjoner, institusjoner og
prosjekter
• etc.
Formidling, kritikk og debatt i egnede medier:
• Arkitekturformidling aviser, TV, sosiale medier, film,
museer og utstillinger, publikasjoner etc.
Ulike medier for ulik arkitekturformidling:
•  Nettbasert: stort potensial for informasjon/innhold på
mange nivåer.
• Publikasjoner: dybdepresentasjon og diskusjon.
• Arkitekturutstillinger: egen formidlingsform med krav til
kunstnerisk kvalitet, heller enn ren presentasjon.

Internasjonal profilering
• Arkitekturpresentasjon kan i større grad sette arkitekturen i perspektiv: vektlegge mennesket i arkitekturen,
arkitekturen i samfunnet og arkitekturen i natur/klima.
Relevante aktører:
KUD, UD, etc/NAL, Norsk form, NasjonalmuseetArkitektur, etc.

Tiltak 3.3.4:
Nye arenaer
• Utvikling av faglige og tverrfaglige nettverk og arenaer for
tverrfaglig utveksling og debatt, både lokalt og nasjonalt.
• Involvering av ikke-arkitekter i arkitekturdebatten; åpne
møter om arkitektur og byutvikling i forbindelse med
store og viktige prosjekter.
• Visningssteder for arkitekturutstillinger.
• Arkitekturhuset: en ny arena der fagmiljøet kan møte
offentligheten og arkitekturfaget kan styrkes og utvikles.
Relevante aktører:
NAL, byggebransjens organisasjoner og institusjoner
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DELMÅL:

Økt kunnskap om mangfoldig universell utforming og tilrettelegging
for ulike behov.
Tiltak 3.3.5:
Universell utforming
• Kunnskapsoppbygging om funksjonshemminger,
aldersrelaterte begrensninger og særbehov for en åpen og
fleksibel forståelse av universell utforming.
• Kunnskapsutveksling og brukersamarbeid i
prosjekteringsprosesser.
Relevante myndigheter:
BLD, HOD, KD,
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UTFORDRING 3
ARKITEKTUR FOR ALLE

VIRKEMIDDEL 3.4

Forbildeprosjekter for inkluderende arkitektur
DELMÅL:

Interkulturelle og aldersblandede byer.
Tiltak 3.4.1:
Arenaer for aktivitet og interkulturell
samhandling
• Flere løkker, parker, lekeplasser, offentlige rom tilrettelagt
for aktivitet (gater, plasser – også innerom: åpne
offentlige institusjoner etc.)
• Nærmiljøprosjekter: åpne prosesser som tar utgangspunkt i det eksisterende og inkluderer nærmiljøets
innbyggere i nye arkitekturaktiviteter.
Relevante myndigheter:
KUD, BLD, KRD, Norsk Form

DELMÅL:

Universell utformet kvalitet for alle.
Tiltak 3.4.2:
Kommunestafett
• Pilotprosjekter for nytenkning av omsorgsboliger og
boliger for eldre (ev. også boliger for bostedsløse, asyl
mottak etc.) med nyskapende universell utforming.
Virkemidler: Arkitektkonkurranser, kommunesamarbeid
og erfaringsoverføring.
Relevante myndigheter:
KRD, BLD, HOD, Husbanken, KS,

Tiltak 3.4.3:
Integrert universell utforming
Fantastisk, nyskapende og forbilledlig universell utforming:
en utfordring til arkitektene.
• Offentlige byggeprosjekter som forbilder for integrert
universell utforming.
• Videreutvikling av database for universelt utformede bygg
og anlegg.
• Internasjonalt og tverrfaglig samarbeid
Relevante myndigheter:
KUD, FAD, Statsbygg m.fl.

DELMÅL:

Humanitær arkitektur.
Tiltak 3.4.4:
”Arkitektur uten grenser”
• Utrede samarbeid mellom NAL og Norsk Form med
utgangspunkt i ”Design uten grenser”.
• Bistandsmidler og faglig støtte til oppbygging/forbedring
av arkitektutdanning og lokale faginstitusjoner i
utviklingsland.
• Initiere samarbeid mellom Utviklingsenheten i UD,
nødhjelp- og bistandsorganisasjoner og norske arkitekter
for drøfting av mulig arkitekturfaglig bistand gjennom
internasjonale nettverk og lokale fagmiljøer.
Relevante myndigheter:
UD (Norsk Form, NAL)

GODE PROSESSER – GOD ARKITEKTUR

   29

Europan 10 – Vardø. ”Repositioning the remote”  
Langdon Reis Architects

Kulturelle indikatorer

Nye økonomier

Stigende nivåer

arkitektur.når?
– oppfølging av arkitekturpolitikken
2011 blir Arkitekturens år. Over hele Norge vil det foregå
arrangementer og prosjekter med det mål å nå vidt og bredt
ut med en inkluderende og utvidet arkitekturforståelse. I
løpet av året vil en mangfoldig arkitektur synliggjøres for
et større publikum; forbildeprosjekter og -prosesser vil
igangsettes og arkitekturpolitiske temaer vil diskuteres.
Arkitekturens år, som også er NALs 100-årsjubileum, er
en anledning for å involvere hele fagmiljøet i et stort løft.
Arkitekturens år 2011 kan ses som en manifestasjon og
realisering av intensjoner i arkitektur.nå, en gavepakke fra
arkitektene til offentligheten.
Svært mange politiske satsninger innebærer planlegging
og oppføring av nye bygg eller anlegg eller utvikling av
eksisterende, enten vi snakker om samferdsel, næringsutvikling, helse, miljøvern eller kultur. NAL arbeider for at
det politiske Norge skal se arkitektur og urbanisme som
virkemiddel – ikke bare som mål eller resultat. Lovverk og
regulering må brukes klokt, og ikke hindre innovasjon.
NAL vil bidra til fortsatt arbeid med en interdepartemental arkitekturpolitikk, og håper at grunnlaget som nå er lagt
videreføres av nye regjeringer. Vi ser potensialet for samarbeid om enkeltsaker med en rekke departementer. Vi vil
også arbeide for at arkitekturpolitiske temaer blir gjenstand
for behandling i Stortingets komiteer og på politisk nivå i
fylkeskommuner og kommuner. Kommuner, regioner og
byer har ulike utfordringer, for eksempel når det gjelder
klimatilpasning, transport, bosettingsmønster og nærings-
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utvikling. Lokale eller regionale arkitekturpolitiske strategier og handlingsplaner vil kunne bidra til å konkretisere
den politiske dagsorden der det bygges. NAL vil bidra med
verktøy til kommunene.
Vi erfarer at arkitekturpolitikk i for liten grad implementeres i direktorater og etater, og at gode tiltak og prosjekter
derfor møter hindringer. Dette vil vi be ansvarlige departementer ta fatt i. Kanskje kan et nasjonalt debattforum eller
arkitekturråd, bestående av representanter for organisasjoner, institusjoner, utdannings- og forskningsmiljøer, drøfte
viktige temaer og bistå både departementene og offentlige
instanser med fagkompetanse.
NAL håper at den kommende Stortingsmeldingen om
bygningspolitikk blir en videreføring og konkretisering av
arkitektur.nå. Bygninger står alltid i en sosial og kulturell
kontekst, et miljø, en infrastruktur, et landskap, et klima.
Arkitekturpolitikkens helhetsforståelse, tverrfaglighet og
bredde – temaer som urbanisme, byplanlegging og landskap – må ikke gå tapt i bygningspolitikken.
Dette dokumentet er et innspill til videre arkitekturpolitiske prosesser og konkrete handlinger. Det må ikke leses
som et ferdig og utfyllende svar, men som utgangspunkt for
samarbeid og nye diskusjoner.

Arkitektur vil være en del av løsningen på
framtidens utfordringer – ikke en del av
problemet.
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The mission of architecture today involves a great deal more than
simply solving design-related and aesthetic tasks.
Far-reaching economic and social changes, the demographic
transformation and ecological requirements demand new sorts
of answers.
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