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”Du kan ikke tenke deg til en annen måte å gjøre det 
på. Du må gjøre en annen måte å gjøre det på”.

-Sverre Nesvåg
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del 1  Hvorfor er dette viktig?

Mye av vår identitet er hvordan vi lever i, og med 
naturen. En stor del av dette handler om vårt forhold til 
hytta.

Klimaendringene, befolkningsveksten og presset på 
naturen er stadig økende. FNs klimarapport slår fast at 
vi er i rød sone, og at varsellampene blinker, noe må 
gjøres nå!

En bærekraftig utvikling er en utvikling som 
imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende generasjoner skal få 
dekket sine. Hvordan vi bygger i naturen må endre 
seg dersom vi skal møte den nye klimaverdagen. 
Samtidig må vi muliggjøre livet på hytta for framtidige 
generasjoner. 

Gnist Borteli ønsker å sette standarden for 
framtidens hytteutbygging, det vil vi
være med på!
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«Rekordmange vil bygge hytte» 
(NRK Innlandet 16.2.22)

Økt arealbruk til bygninger og oppføring belaster både 
norsk natur og utslipp. Norge står foran en gigantisk 
oppgave med å redusere utslippene med 50-55%. 
Hva betyr det for hytteutbyggingen? Hvordan løser vi 
dagens utfordringer med morgendagens teknologi? 
Hvilke spørsmål må vi stille oss for å lykkes med 
omstillingen i fritidsbyggbransjen? Hvordan oppnår vi 
lokal verdiskapning og bærekraftig utvikling på fjellet?  

Den bærekraftige hyttedrømmen kan gå i oppfyllelse 
når vi finner en balanse mellom skånsomme 
naturinngrep, fornybar og lokal energiproduksjon, 
smarte materialvalg og godt planlagt infrastruktur.
Skogen og myrene er viktige CO2-lager og derfor er 
det viktig at vi bevarer disse i størst mulig grad. 

God stedstilpasning av hytter i landskapet er vakkert 
og klimasmart. Infrastruktur er kostbart, og fører til 
store naturinngrep. Reduksjon av installasjoner knyttet 
til utbyggingen av infrastrukturen kan oppnås ved off-
grid-løsninger og utnyttelse av eksisterende veier og 
stier. Smart energidesign vil redusere energibehovet og 
tilrettelegge for lokal energiproduksjon. 

Tre er en av de mest bærekraftige byggematerialene. 
Treprodukter kan ofte produseres lokalt og er kortreist 
med lavt klimafotavtrykk. Det er viktig å også tenke 
på fremtiden og hvordan hyttene kan fjernes og 
gjenbrukes. Design-for-disassembly og cradle-to-cradle 
er viktige premisser. Klimatilpasning og robusthet 
vil føre til lang levetid og holdbarhet som bidra 
ytterliggere til CO2-reduksjon.

bærekraftige hytter?

Et godt og gjennomtenkt konsept for fremtidens 
hytteområder vil løfte hytteutbyggingen til et helt 
nytt nivå og sørge for økonomisk bærekraft, lokal 
verdiskapning, klimanøytralitet og glade mennesker 
som nyter livet på fjellet.

Teamets erfaring med forbildeprosjekter i byer og 
på landet, samt nullutslippsprosjekter vil tilføre Gnist 
verdifull kunnskap. Sammen bygger vi fremtidens hytte 
- bærekraft på fjellet!

Hytte Geilo
Lundhagem Arkitekter

foto Marc Goodwin
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natur og hytter

Inngrep i naturen påvirker levestedet til planter, dyr 
og sopp. Arealendringer er den største trusselen mot 
naturmangfoldet i Norge i dag. Naturen blir oppstykket 
av infrastruktur og dette skaper barrierer for dyr.
Naturen er vårt felles livsgrunnlag, vi må ta hensyn til 
den ! 

En stor kvalitet på hytta er å være i kontakt med 
landskapet og naturen. Vilt, fugler, insekter, blomster, 
løv, vær, vann, is, snø, lukter, lys, skygge, mørke, 
stjernelys og stillhet er del av denne sanselige 
opplevelsen.

Det bør tilrettelegges for artsmangfold der mennesker 
oppholder seg, ikke bare i naturlige habitat. Vi må se 
potensialene i og ta vare på naturen når vi bygger. Slik 
skaper vi møteplasser, turstier og gode steder å være. 

Når man begynner med en grundig registrering av 
landskapet og artsmangfold, kan det velges ut steder 
der inngrep gjennom utbygging bør begrenses. 
Enkelte, og spesielt gamle trær kan integreres i design 
og planlegging som oppholds- og hekkeplasser for 
fugl, og leveområder for lav, moser, sopp og sårbare 
insekter. Bekker og tjern i sin naturlige form kan bli 
en viktig del av og strukturere hyttelandskapet, slik at 
både leveområder for vannlevende organismer bevares 
og forurensning og regnflommer håndteres.

Hytter, tun og nødvendig infrastruktur utformes slik at 
de spiller på lag med landskapets form og topografi. 
Hyttene skal tilpasses terrenget i stedet for at 
terrenget tilpasses hyttene.

Med en konstruksjonsmetode og en utforming som 
krever minst mulig inngrep i bakken allerede under 
byggingen, kan naturen komme helt inntil fasaden. Eller 
skli under huset. Eller legge seg opp på taket. 

Kan adkomsten til hyttene minimeres og innarbeides 
godt i landskapet? Ved god planlegging kan unødvendig 
infrastruktur og terrenginngrep begrenses for å spare 
viktige naturarealer og kulturmark, og nødvendige 
veiskjæringer revegeteres med lokale naturtyper 
og arter som kompensasjon. Ferdsel kanaliseres til 
hensiktsmessige stier og kombineres til informasjon 
om for eksempel villrein eller beitedyrenes sårbarhet 
og hensyn. 

Natur er det man vil oppleve på hytta! 

Natur er det som tilreisende kommer for å se.

Hytte Kvitfjell
Lundhagem Arkitekter

foto Marc Goodwin
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del 2  Hvem er vi?
Vi ønsker å tilnærme oss utfordringen bredt. Både 
i valg av team og prosess ønsker vi å belyse 
utfordringen fra flest mulig vinkler, slik at alle blir hørt 
og alle mulige gode ideer fanget opp.  

Vi har samlet de beste innenfor sitt fagfelt. Vi har 
prosjekteringskompetanse, kompetanse innenfor 
behovsstyrte prosesser, medvirkningsprosesser, 
markedsføring og produktutvikling. I tillegg har vi 
knyttet til oss sterk kompetanse innenfor økologi 
og natur, mobilitet, samt stedsutvikling og lokal 
verdiskapning.

Vi har samlet «drømmelaget».     
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Kaja Misvær Kistorp 
Service Design Director, Designit Oslo  

+47 99 70 02 26 
 Kaja.misvaer.kistorp@designit.com 

Kaja har jobbet med tjenestedesign i 14 år, og er en av de som har bidratt til å bygge 
disiplinen og fagfeltet i Norden. Dette har hun gjort gjennom å starte Designit Oslo med 
faglig ekspertise innen tjenestedesign og å etablere og lede forskningsmiljøet Design for 
offentlige tjenester (DOT) ved Arkitektur – og designhøgskolen i Oslo (AHO).  

Kaja arbeider bredt med innovasjon i offentlig sektor med fokus på brukerbehov og 
kompetansebygging for statlige og kommunale oppdragsgivere. Her inngår utvikling av 
metodikk for tjenesteinnovasjon for kommuner (på oppdrag for Helsedirektoratet og KS) og 
evaluering av effekten av velferdsteknologi. Kaja har ledet prosesser med mange aktører og 
er spesialisert på å samle personer rundt en felles problemstilling og tilrettelegge for 
samskaping på tvers. Kaja har også undervist ansatte i kommuner i tjenestedesign gjennom 
Innovasjonsskolen på Høgskolen i Lillehammer og etterutdanning for tjenestedesign og 
behovsrettet innovasjon ved Høgskolen i Molde. I dag er hun førsteamanuensis i 
tjenestedesign ved AHO og underviser deltid på masternivå ved siden av sin stilling hos 
Designit. 

 
Utdannelse 

2002-2008 Aalborg Universitet, Danmark Sivilingeniør i industriell design med 
masteroppgave i tjenestedesign / 
Spesialisering i brukerdrevet 
innovasjon og tjenestedesign 

2002 Universitetet i Oslo Examen philosophicum og examen 
facultatum 

 
Arbeidserfaring 

2016- d.d. Designit Oslo Service design director 

2019- d.d. Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo 
(AHO) 

Førsteamanuensis 

2016 - 2019 Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo 
(AHO) 
 

Lektor i tjenestedesign 

2016 
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TJENESTEDESIGN

Kaja

Finn Erik

Gunnar Adolf

Kristine

ARKITEKT

CV FINN-ERIK NILSEN

UTVALGTE PROSJEKTERFAKTA

Kontakt:
fen@jsa.no
+47 90 67 25 68

Utdanning:
1974 Universitetet i Oslo
1973 Universitetet i Trondheim 
1967-72 Norges tekniske høgskole

Arbeidsforhold:
1991- Siv. ing. Finn-Erik Nilsen AS
2015-2020 Arkitekthødskolen i Oslo
1991-2004 Hærens Ingeniørhøgskole
1990-2018 OsloMet (tidl. HIO)
1982-90	 Dr.	techn.	Kristoffer	Apeland	AS
1978-82	 Sofienberg	tekn.	fagskole
1977-78	 Norges	landbrukshøgskole
1974-77	 Vegdirektoratets	bruavdeling
1973 Telemark Tekniske Skole
 
Utmerkelser:
Prosjekter	der	FEN	har	vært	byggteknisk	rådgiver:
2019	 Finalist	Betongtavlen	for	Sommerhus		
 Storfjord (Jensen & Skodvin)
2019		 European	award	of	excellence		for		
	 Pan	treetop	houses	(Espen	Surnevik)
2014  Betongtavlen for Villa Holtet
	 (C.-V.	Hølmebakk)
2013 Hederlig omtal i Statsens 
	 byggeskikkspris	for	Steilneset	
	 minnested	(Peter	Zumthor)
2012	 Anton	Christian	Houens	fonds	
	 diplom	for	Juvet	landskapshotell	
 (Jensen & Skodvin)

1. pris i konkurranser:
Prosjekter	der	FEN	har	vært	byggteknisk	rådgiver:	
-	Nytt	vernegygg	for	Hamar	Domkirkeruin
-	Nytt	hovedkontor	for	Fearnly-gruppen,	Oslo
- Utvikling av Larvik havn
-	Ny	betongbru	i	Åkersvika,	Hamar
-	Ny	fotgjengerbru	over	ring	3,	Ullevål
-	Utsiktspunkt	på	Saudafjellet
-	Vøringsfossen	ikonpunkt

   

Siv.ing. Finn-Erik Nilsen AS

KOMPETANSE

Finn-Erik	Nilsen	(1948)	er	sivilingeniør	og	innehaver	av	firmaet	Siv.ing.	Finn-Erik	Nilsen	AS.	

Nilsen har særlig kompetanse	når	det	gjelder	utvikling	og	dimensjonering	av	konstruksjoner	på	
krevende tomter og med	spesielt	høye	arkitektoniske	krav.	Han	har	vært	byggteknisk	rådgiver	for	
en	rekke	prestisjetunge	og	prisvinnende	prosjekter	som	karakteriseres	av	imponerende	konstruktive	
løsninger. Han	har	samarbeidet	med	ledende	arkitekter	både	i	og	utenfor	Norge	og	nyter	meget	stor	
respekt	i	fagmiljøene.

Nilsen	var	ansatt	som	professor	II	ved	Arkitektur	og	designhøgskolen	i	Oslo	og	har	undervist	ved	
Høgskolen i Oslo (OsloMet) siden 1991.

Allmannajuvet sinkgruver, publikumsbygg
Arkitekt:	Peter	Zumthor
Oppdragsgiver:	Nasjonale	turistveger
Sauda,	2016

Relevans:	Høyreist,	luftig	og	ekspressiv	
trekonstruksjon	som	er	fundamentert	på	en	måte	
som	ikke	påfører	eksisterende	terreng	skade.

Landemerke	og	ikonbygg.

Steilneset minnested
Arkitekt:	Peter	Zumthor
Oppdragsgiver:	Nasjonale	turistveger
Varanger,	2011

Relevans:		Høyreist,	luftig,	original	og	ekspressiv	
trekonstruksjon	som	er	fundamentert	på	en	måte	
som	ikke	påfører	eksisterende	terreng	skade.

Landemerke	og	ikonbygg.

Utsiktspunkt Gudbrandsjuvet
Arkitekt:	Jensen	&	Skodvin
Oppdragsgiver:	Nasjonale	turistveger
Valldal,	2010

Relevans:	Ekspressive	og	utfordrende	broer og 
plattformer	i	stål	som	gir	tilgang	til	steder	man	ellers	
ikke	kunne	beveget	seg.	

SIDE 1ATSITE - Filipstadveien 5, 0250 Oslo / Strandkaien 44, 4005 Stavanger /iw@atsite.no / anne@atsite.no / atsite.no 

CV 
IMKE WOJANOWSKI

Dipl.ing.Landskapsarkitekt MNAL
Partner i ATSITE AS
Født 1970, Tyskland

PROFIL
Over 20 års erfaring som prosjektleder i utforming og prosjektering av uterom i ulik skala og kontekst. Prosjek-
tene spenner fra små intervensjoner til store stedsanalyser og komplekse planer. Nysgjerrighet og lysten til å 
utforske og forstå et steds potensiale og ressurser danner grunnlag for en kreativ prosess der målet er å finne 
gjennomtenkte helhetlige og estetiske løsninger med et formspråk tilpasset de enkelte oppgavene. Har fokus 
på å følge prosjektene hele veien, og sikre at kvaliteter og intensjoner bibeholdes gjennom hele prosessen, fra 
konseptutvikling til detaljprosjektering og produksjon. Spesialkompetanse i bevaring av historiske anlegg og 
prosjekter i kulturhistorisk kontekst.

PRAKSIS
2018 - dd  Partner i ATSITE AS
2013 - 2017 Ansatt i Brandsberg-Dahls arkitekter AS, Stavanger
2005 - 2017  Egen praksis klorofyll landskapsarkitektur i Stavanger     
2002 - 2005 Ansatt i Multiconsult AS, avdeling 13.3 Landskapsarkitekter   
1998 - 2002 Ansatt i 13.3 Landskapsarkitekter AS, Oslo                                                                     
1993 - 1998 Studentmedarbeider ved ulike landskapsarkitektkontorer i Tyskland

 
UTDANNELSE
2004           Etterutdanning i bevaring av historiske hager ved Norges landbrukshøgskole, Ås
1992 - 98  Landskapsarkitekturstudium ved Technische Universität Dresden  
1990 - 92      Utdannelse som anleggsgartner i Hamburg
1989 - 90 Kjemistudium ved Christian Albrechts Universität i Kiel
1989  Artium i Hamburg, Tyskland

JURY  
2020-dd   Jurymedlem byggeskikkpris Haugesund kommune
2020-dd   Jurymedlem byggeskikkpris Stavanger kommune
2021  Jurymedlem, konkurranse om ny Sædalen kirke, Bergen

 
PRISER OG PREMIERTE KONKURRANSER
2019  Torget i Ålgård sentrum. Del av Nye Ålgård sentrum som vant Statens pris for byggkvalitet i 2019
2018  Holmegenes. I samarbeid med Haga Grov arkitekter.  Stavanger kommunes byggeskikkpris
2017    Vest-Agder Museum. I samarbeid med Helen & Hard arkitekter. 1. Premie   
2017  Leke- og aktivitetsanlegg i Ålgård. I samarbeid med ATSITE v/ Anne Truelsen Schultz. 1. Premie 
2016   Holmegenes. I samarbeid med Haga Grov arkitekter. Nominert til Statens byggeskikkpris   
2015   Clarion Hotel Air. I samarbeid med KAP arkitekter. Sola kommunes byggeskikkpris
2012   Lekeplass i Vålandskogen. I samarbeid med ATSITE v/ Anne Truelsen Schultz. 
  Nominert til Stavanger kommunes byggeskikkpris
2011  Solvang barnehage. I samarbeid med arkitekt Alice Sturt. 
  Nominert til Stavanger kommunes byggeskikkpris 2011 
2008  Nasjonale turistveger, Rasteplass ved Tysdalsvatnet, Ryfylke. I samarbeid med KAP arkitekter 
  og kunstner Jone Kvie. 1. Premie

LARK

Imke

INGENIØR

Michael

Natur og Samfunn

Gunnar

 

CV – Arne Lindelien 
 

NAVN Arne Lindelien 

FUNKSJON/STILLING Daglig leder / mobilitetsrådgiver, It’s tomorrow AS 

FØDSELSDATO 10.10.1953 

SPRÅK Norsk, Engelsk 

TELEFON 955 57 775 

E-POST arne@itstomorrow.no 

BESØKSADRESSE        Mesh, Tordenskioldsgt 2, 0160 Oslo    

SAMMENDRAG AV KVALIFIKASJONER 

Arne Lindelien er i dag daglig leder i It’s tomorrow AS, et firma som spesialiserer seg på bærekraftig mobilitet. Han arbeidet i 2,5 år 
som seniorrådgiver i Multiconsult, der han blant annet var oppdragsleder for leveransen av Jernbanedirektoratets strategiske plan for 
sammensatt mobilitet. Han har hatt en sentral rolle i utarbeidelse av mobilitetsplaner for flere utbyggingsområder, bydeler, tettsteder 
og bedrifter. Arne har bred kompetanse innen mobilitetsfeltet, og har fordypet seg spesielt i delt mobilitet, mikromobilitet, 
varetransport og infrastruktur for elbillading. 
Arne Lindelien tok over stillingen som daglig leder i Andelslaget Bilkollektivet i 1999. I sin tid som daglig leder og senere direktør for 
Bilkollektivet, ble bedriften bygget fra skjør start-up til Norges ledende bildelingsaktør med en bilpark med 350 biler og 7000 brukere, 
med et digitalt booking- og flåtestyringssystem. Arne er en ressurs med evne til å tenke helhetlig og visjonært på mobilitet som felt, 
og har samtidig den nødvendige kunnskapen om de praktiske aspektene ved drift av mobilitetstilbud.  
Arne har jobbet mye i samarbeid med private utbyggere og kommunale aktører for å sørge for god tilrettelegging for bildeling og smart 
mobilitet. I tiden i Multiconsult hadde han ansvar for flere oppdrag som dreide seg om helhetlig planlegging av mobilitet, der 
planlegging for miljøvennlig og effektiv varedistribusjon inngikk som en del av oppdraget. Arne var blant annet sentral i utarbeidelse 
av mobilitetsplanen for Fjordbyen Lierstranda, der ambisjonen er å skape en moderne by der biler ikke er en del av gatebildet.  

ERFARING 

Oktober 2021 -d.d. Daglig leder og mobilitetsrådgiver i It’s tomorrow AS 
 Mobilitetsplaner for kommuner, rådgivning innen Mobility as a Service.  
 
Febr 2019 – sept 21 Seniorkonsulent, Multiconsult Norge, avdeling Analyse og Strategi 
 Mobilitetsplaner for kommune, bedrifter og utbyggingsområder.  
 Parkeringsstrategi og sentrumsutvikling. Mobilitetsløsninger for bedrifter.  
 Oppdragsansvarlig for strategisk plan for sammensatt mobilitet for Jernbanedirektoratet.  
  
April – des. 2018 Seniorrådgiver, Bilkollektivet SA 
 Utredet nye forretningskonsepter for Bilkollektivet 
 
1999 – 2018 Direktør/daglig leder, Bilkollektivet SA 
 Arbeid med å fremme delemobilitet, i et norgesledende miljø på feltet. Jobben innebar ansvar for personal og 

økonomi, ansvar for strategisk utvikling av selskapet og utvikling av system for drift og oppfølging av bilpark, 
avvikshåndtering, markedsføring, etc. Bilkollektivet ble i perioden utviklet fra 10 til 350 biler og fra 150 til 7000 
brukere. Stillingen innbar også samarbeid med Oslo kommune, Stavanger kommune og flere større og mindre 
bedrifter om utvikling av bildelingstjenester.  

  
1995 – 2003 Daglig leder, Prosa SA 
 Konsulentselskap med oppdrag innenfor mobilitet, prosjektstyring, organisasjonsutvikling, informasjon og 

forebyggende arbeid. 
 
1991 – 1995 Generalsekretær, Avholdsfolket Landsråd  (i dag Actis) 
 Paraplyorganisasjon for ruspolitiske organisasjoner i Norge. Interessepolitisk ansvar i forhold til myndigheter. 

Økonomi- og personalansvar. 
 
1985 – 1991 Avdelingssjef i Oslo kommune, Rehabiliteringskontoret / Furuset bydel 

MOBILITET

Arne

METODE

BÆREKRAFTIGE METODER

M
AT

ER
IA

LE
R

VE
RD

IS
KA

PN
IN

G

BÆ
RE

KR
AF

T

LA
N

DS
KA

P

KOMMUNE/FYLKESKOMMUNE FRAMTIDENS HYTTEEIERE ANDRELOKALT OG REGIONALT
NÆRINGSLIV

kompetansesammensetning Det er urealistisk at hele teamet skal bidra like 
mye gjennom prosessen. Vi legger opp til en 
konsulentbasert sammensetning, med gode 
sparringspartnere som kan hentes inn ved behov.

Arkitekter fra Lund Hagem vil ha det overordnede 
ansvaret, de er godt vant med prosjektlederrollen fra 
byggeprosjekter, samt koordinering av flere fagfelt i 
dialog med kommuner.

Ekspertise i tjenestedesign for kommuner vil benyttes 
for utvelgelse av riktige metoder i prosessfasilitering, 
og fagkunnskap og erfaring innen mobilitet, bærekraft, 
materialeproduksjon, landskapsarkitektur, bærekraft, 
biologisk mangfold og naturmiljø vil være integrert i 
prosessen og leveransen.

Slik vil vi sikre at aktører følger prosessen kontinuerlig, 
og ivaretar framdrift og effektivitet - samtidig som man 
raskt kan nytte seg av spesialkompetanse ved behov.
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del 3  
Hvordan skal vi gjøre dette?
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Tilnærming Ønsket er å endre fokuset i hytteutbyggingen fra 
tradisjonell til framtidsrettet, som et steg i riktig 
retning- mot et bærekraftig reiseliv.

Kommunen har ca. 900 innbyggere og ca 2500 
hytter. Mange politikere, innbyggere og næringsliv 
mener det både er umulig og veldig dyrt å bygge 
bærekraftig. Kombinasjonen av disse, danner et potent 
utgangspunkt for endring.

Utgangspunktet er en skeptisk brukergruppe og et 
stort hyttemarked. Markedet består av et produkt 
(hytta) som er viktig for kommunen og reiselivet. Greier 
vi å vise at dette markedet og produktet kan gjøres 
klimavennlig og økonomisk, vil det kunne skape en 
entusiasme og en framtidsrettet holdning i kommunen 
som helhet: «hvis vi klarte det med hyttene som vi 
ikke hadde noen tro på, da kan vi klare det overalt.» 
Grunnsteinene i en slik holdningsendring vil være å 
formidle et overbevisende produkt kombinert med en 
prosess som skaper entusiasme og vilje. 

Vi må derfor: 

• Inkludere alle målgrupper, innhente og bearbeider 
informasjon- og skape engasjement, eierskap og 
tro på prosjektet. En innovasjonsprosess.   

• Lage en plausibel utvikling for Åseral og Bortelid,  
som gjennom fakta, eksempler og tall viser at en 
klimavennlig og bærekraftig hytteutvikling er mulig, 
og økonomisk. Et innovativt produkt.  
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Formålet med innovasjonsprosessen er å fremme 
samhandling og nytenkning, med utgangspunkt i lokale 
fortrinn og ressurser. Dette skal gjøres gjennom en 
innsamling av perspektiver, behov og muligheter, som 
igjen skal resultere i nyskapende ideer/konsept. 

Vi forslår å dele innovasjonsprosessen i 3-4 faser:

1-oppstart og planlegging
2-involvering og utforskning
3-konkretisering og ideskaping + sluttresultat 

4-prototyping (mulig framtidig del)

INNOVASJONSPROSESSEN

Prosess

Basert på tilsendt strategi for 
medvirkning foreslås en prosess med 
3 faser; oppstart - og planlegging, 
involvering og utforsking og analyse 
og sammenstilling. I hver fase er 
forslag til aktiviteter listet opp.  
Disse kan justeres underveis dersom 
det er hensiktsmessig for prosjektet. 

Alle møter vil gjennomføres med 
videokonferanse for å ivareta 
smittevern. Aktuelle programmer er 
zoom, webex, og teams. Verktøy som 
Miro er aktuelt å benytte. 

Gjennomføring  6

0. Oppstart   
og planlegging

1. Involvering og utforsking 2. Analyse og sammenstilling 4. prototyping1. oppstart og 
planlegging

4. prototyping

??

2. involvering og utforskning 3. konkretisering og 
ideskaping + sluttresultat

Workshop Tjeldbergvika
 Lundhagem Arkitekter og Atsite
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Oppstart og planlegging 

Hensikten med fasen er en god start og en 
felles forståelse. Vi fordeler ansvar og etablerer 
rolleforståelser. Overordnede bærekraftsmål defineres 
i felleskap.

Det produseres en tidsplan med datoer for antall 
møter, en oversikt over relevante aktører og 
målgrupper (i samråd med kommunen), samt et 
spørreskjema som vil distribueres til målgruppene.   

Fasen avsluttes naturlig med GNIST midtveissamling 
i Oslo, med en rykende fersk idebank fra innsamlet 
spørreskjemaer i bagasjen. 

involvering og utforskning

Hensikten med fasen er innhenting av synspunkter 
fra ulike perspektiver, og få et bilde av de sentrale 
behovene, samt en god forståelse av lokal identitet og 
ressurser. 

Vi ser det hensiktsmessig med en større event i Åseral 
med alle målgruppene på en gang. Vi tenker at en 
stor event med publisitet er et forum godt egnet for å 
skape interesse og engasjement rundt temaet. Eventen 
vil bestå av både samtaler/diskusjoner, men også 
verksted med bygging av modeller osv. Her skal det 
være et trygt klima for åpenhet, alle ideer mottas med 
takk. 

Spørreskjemaet som ble distribuert, vil hjelpe 
målgruppene å komme forberedt. Eventen vil følges 
opp med teams-møter med målgruppene i ukene etter 
sommerferien. 

FASE 1

FASE 2

Prosess

Basert på tilsendt strategi for 
medvirkning foreslås en prosess med 
3 faser; oppstart - og planlegging, 
involvering og utforsking og analyse 
og sammenstilling. I hver fase er 
forslag til aktiviteter listet opp.  
Disse kan justeres underveis dersom 
det er hensiktsmessig for prosjektet. 

Alle møter vil gjennomføres med 
videokonferanse for å ivareta 
smittevern. Aktuelle programmer er 
zoom, webex, og teams. Verktøy som 
Miro er aktuelt å benytte. 

Gjennomføring  6

0. Oppstart   
og planlegging

1. Involvering og utforsking 2. Analyse og sammenstilling

Prosess

Basert på tilsendt strategi for 
medvirkning foreslås en prosess med 
3 faser; oppstart - og planlegging, 
involvering og utforsking og analyse 
og sammenstilling. I hver fase er 
forslag til aktiviteter listet opp.  
Disse kan justeres underveis dersom 
det er hensiktsmessig for prosjektet. 

Alle møter vil gjennomføres med 
videokonferanse for å ivareta 
smittevern. Aktuelle programmer er 
zoom, webex, og teams. Verktøy som 
Miro er aktuelt å benytte. 

Gjennomføring  6

0. Oppstart   
og planlegging

1. Involvering og utforsking 2. Analyse og sammenstilling

konkretisering og ideskaping + 
sluttresultat

Hensikten med fasen er å omdanne innspill, ideer og 
perspektiver- bredt forankret, og med engasjement fra 
de involverte, til konkrete løsninger og tilnærminger. 

Materiale fra event og møter omsettes i ideer og 
konsepter for framtidig utvikling. I denne fasen vil 
arbeidet i hovedsak foregå innad i teamet. Fasen skal 
resultere i et innlevert sluttresultat 

Sluttresultatet skal være lett forståelig og benyttes 
som beslutningsgrunnlag og til inspirasjon for videre 
arbeid og utvikling av Åseral og Bortelid.

Sluttresultatet foreslås presentert for alle som har vært 
involvert, enten fysisk eller på teams. Det er viktig 
å vise hvordan deres innspill har vært til nytte og vil 
brukes videre. 

prototyping (mulig framtidig fase)

Formålet med en prototyp er å demonstrere og teste 
funksjon og design.

I denne fasen vil ideene og konseptene fra fase 
3 benyttes mot spesifikke oppgaver, tomter eller 
områder. Dette for å virkelighetsteste konseptene 
utviklet i samråd med målgruppene og kommunen. 

 

FASE 3

FASE 4

Prosess

Basert på tilsendt strategi for 
medvirkning foreslås en prosess med 
3 faser; oppstart - og planlegging, 
involvering og utforsking og analyse 
og sammenstilling. I hver fase er 
forslag til aktiviteter listet opp.  
Disse kan justeres underveis dersom 
det er hensiktsmessig for prosjektet. 

Alle møter vil gjennomføres med 
videokonferanse for å ivareta 
smittevern. Aktuelle programmer er 
zoom, webex, og teams. Verktøy som 
Miro er aktuelt å benytte. 

Gjennomføring  6

0. Oppstart   
og planlegging

1. Involvering og utforsking 2. Analyse og sammenstilling

??
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del 4  Hva skal vi lage?
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bilde

Sluttleveransen Skal være et notat som oppsummerer prosessen 
og resultatet på en lettfattelig måte, inkludert 
illustrasjoner, bilder, sitater og tilsvarende.  

Det må ha gjennomslagskraft både hos politikere, i 
næringslivet og hos innbyggerne. Det burde kunne 
brukes internt, som vedlegg til politiske prosesser, 
men også som en reklame for Åseral kommune. Da er 
ikke bare innholdet viktig, men også formatet. 

Vi ser for oss en leveranse i bok eller magasinform, 
inspirert av layouten vi har laget til dette dokumentet.
Tekst brytes opp med store og fine bilder, diagrammer 
og skisser. Magasinet kan printes i opplag og 
distribueres, eller tilpasses digital lesning.

Vi foreslår at det også etableres en digital databank, 
bestående av alle bildene, sitatene, tegningene og 
diagrammene som blir brukt til dette dokumentet. 
Disse kan enkelt brukes i sosiale medier, nettsider, 
eller som print.    
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Sluttleveransen vil belyse hvordan en ny tilnærming 
til hyttemarkedet kan øke lokal verdiskapning på en 
bærekraftig måte. 

Av servicefunksjoner har kommunen allerede butikk, 
ladestasjon/drivstoffstasjon, servicesenter og 
campingplass. Kommunen er en stor produsent av 
fornybar energi i form av vannkraft. Ellers er det 
tradisjonelle næringer som blant annet landbruk og 
reiseliv. 

Det er et stort hyttemarked sammenlignet med 
innbyggertallet. Her ligger et potensiale for 
verdiskapning. Denne verdiskapningen kan blandt annet 
komme i form av:

1:  salg og utvikling av framtidens hytteeiendommer
2:  produksjon og oppføring av framtidens hytter
3:  framtidens støttefunksjoner 

Lokal verdiskapning
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Store utgifter, og inngrep i naturen, kommer av 
infrastruktur. I en bærekraftig utvikling vil man måtte 
se på måter å redusere eller effektivisere behovet for 
infrastruktur. 

Mulige måter å tilnærme seg kan være utbygging 
rundt eksisterende veier, off grid høyteknologiske 
hytter eller samling av hytter med fellesfunksjoner. 
Dette kan generere nye måter, som både vil være 
mer skånsomme for naturen, gi en høyere utnytting 
og skape møteplasser, samt redusere kostnader ved 
utviklingen betraktelig. 

En annen tilnærming er å legge opp til delingsløsninger, 
med felles vaskeri, sauna, parkeringer med 
ladestasjoner, oppvarming, bildeling osv. Det kan også 
være mulig å se på delingshytter og utleiehytter. Eier 
man framtidens hytte, eller leier man den?

Dersom vi tenker hytteeiendommer, infrastruktur og 
plassering i landskapet på en ny måte, hvordan kan 
dette resultere i en bedret situasjon for naturen, og 
samtidig generer verdier for nærmiljøet? 
  

   

1: salg og utvikling av 
framtidens hytteeiendommer

Hytte Geilo
Lundhagem Arkitekter

foto Marc Goodwin
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Framtidens hytter må oppføres på nye måter. Krav 
til produksjon av, og type materiale som brukes, 
energiforbruk på transport og byggeplass er viktig.  

Vannkraftverket gjør at det finnes lokal kompetanse 
som vil kunne bli viktig inn mot oppføring av framtidens 
hytter, og reiseliv. Bør det stilles krav til elektrifisering 
av kjøretøy, maskiner og verktøy som brukes i 
prosessen- kan det lades direkte fra lokalt produksjon 
av energi. 

Det er mange flinke produsenter av treverk i området. 
Kanskje skal det stilles krav, eller belønnes, bruk av 
lokalt kortreist treverk? Dette vil kunne øke kunnskapen 
og kompetansen lokalt, samtidig som det vil generere 
verdier i kommunen og hos produsentene. 

Gamle hytter, hus, gårdsbruk eller næringsbygg må 
rives eller renoveres. Hva med ombruk av eksisterende 
bygninger og bygningsmaterialer? Dette vil øke 
kunnskapen rundt ombruk, skape nye jobber og et 
nytt marked for kjøp og salg. Kanskje opprette en 
materialbank, hvor man samler og selger brukte 
materialer og bygningsdeler for hyttemarkedet?

Dersom vi tenker helt nytt på hvordan man bygger 
en hytte og hva den er bygget av og med, hvilke nye 
muligheter oppstår da? 

 
   

2: produksjon og oppføring av 
framtidens hytter

Er et bygg som tar opp en del av naturen permanent, 
og som brukes noen ganger i løpet av året 
bærekraftig? 

Hytten er en av de viktigste driverne for å velge å 
anskaffe seg bil for byfolk, som kan klare transport i 
hverdagen på andre måter.  

Skal man tenke nytt rundt hyttene, er det ikke nok 
bare å tenke på selve hytten, hvordan den bygges og 
plasseres i terrenget- men også selve konseptet hytte. 
Hvor mye komfort trenger man egentlig, kan man dele 
med noen, hvordan kommer man seg dit? Hva er hytta i 
forhold til boligen? 

I denne tilnærmingen blir støttefunksjoner viktige. 
Kan man bestille og få levert mat opp til hytta på 
vinteren, med transport som gjør at det ikke er 
behov for vei helt fram til hytta? Kan man organisere 
egne transportmuligheter, som er mer skånsomme 
for naturen, fra felles parkeringer og inn til hytta? 
Bildelingsløsninger? Skal man klare seg med mindre 
komfort på hytta enn hjemme, eller en annen form for 
komfort?  

Dersom vi tenker nytt på hele konseptet hytte, hvilke 
nye funksjoner og jobber vil man da måtte kunne 
opprette? Hva kan dette generere av verdiskapning?    
   

3: støttefunksjoner til 
framtidens hytter
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Teams på tirsdag,
oppsummert...

Adrian (ARK), smiler og ønsker alle velkommen.

ADRIAN (ARK)
Hvordan kan vi skape ei hyttebygd med nye uttrykk og 
lave avtrykk?

ALLE blir sittende litt, noen drikker kaffe, andre ordner 
mikrofonen. Imke kremter, og begynner å snakke.

IMKE (LARK)
Vi må vurdere eierforhold, skal vi alle eie, eller kan 
vi også leie? Vi må også tenke på fortetting av 
eksisterende hytteområder med nye hytter og kanskje 
også fellesfunksjoner.

ALLE nikker og samtykker.
      
MICHAEL (ARK/ING)
Mer ‘Off-grid’ hytter, selvforsynte hytter som drar nytte 
av ny teknologi!

GUNNAR ADOLF (AANESLAND TREVAREFABRIKK)
Ja, det er fint, men vi må også ivareta en viss grad av 
komfort – eller vil jo ikke folk bruke hytta?

FINN-ERIK (RIB)
Vi må tenke hvordan vi bygger, vi må legge opp til at vi 
for eksempel enkelt kan tappe ned systemet på hytta 
slik av vi kan skru av all strøm når vi ikke er der.

Gunnar og Arne rekker opp den digitale hånden. Adrian 
reagerer litt tregt da han ikke ser deltagerne ettersom 
han deler skjerm.
      
GUNNAR (NATUR OG SAMFUNN)
Gode poeng, også viktig med naturmangfold, hvordan 
kan vi ta vare på det samtidig som vi utvikler? Redusere 
omfang av veier og masseforflytting, det er både 
energikrevende og skaper irreversible inngrep. Og 
vi må beholde en positiv instilling, dersom vi gjør 
dette riktig- kan det gi mange fordeler for økologi og 
artsmangfoldet!

Alle smiler, og merker at det begynner å spre seg en 
positivitet i gruppa.

ADRIAN (ARK)
Ja det er viktig med en positiv innstilling, vi må passe 
på at det ikke bare handler om hva man IKKE kan gjøre
      
ARNE (MOBILITET)
Ja også må vi tenke på beliggenhet, det er nøkkelen til 
redusert transport. Vi må tenke på hvilke funksjoner vi 
plasseres hvor slik at man forhåpentligvis ikke trenger 
bilen til alt.

KRISTINE (ARK)
Ja, her må vi tenke bygge tett, lett fundamentering 
og nært. Jeg syns også dette med fellesfunksjoner 
er spennende. Kan man klare seg med mindre hvis 
man har tilgang til felles boder, smøreboder, kanskje 
badstuer – ja for det har jo blitt så populært! Vi har 
også erfaring fra prosjekt der vi skal legge til rette for 
kantine, lekerom eller kanskje hjemmekontormuligheter, 
kunne det vært noe?

GUNNAR ADOLF
Som lokal ser jeg absolutt fordelen med å tenke 
fellesfunksjoner, det kan jo skape lokale arbeidsplasser! 
Vi kan også benytte oss av lokale materialer, og jeg 
har erfaring fra gjenbruk. Tror lokale tjenester også kan 
dra nytte av dette med service til hytter. Ny tankegang 
kan gi mange nye støttefunksjoner til hyttemarkedet!

Imke avbryter med entusiasme
      
IMKE
Ja lokale bakevarer på døren! noen har måkt stien til 
hytta – for det er jo greit når man ikke kan kjøre helt 
frem (ler litt). Kanskje noen har fyrt i ovnen også, eller 
har plassert maten du bestilte i kasser på gulvet 

FINN-ERIK
Alt dette er fint, men vi må også bygge smart i 
fremtiden, rasjonelt og tenke gode gjennomtenkte 
løsninger med vekt på lang levetid OG gjenbruk.

Kaja har observert mesteparten av møte (men så er 
det hennes ekspertiseområde). Nå tar hun ordet.
      
KAJA (TJENESTEDESIGNER)
Her bobler det over av ideer det er helt klart. 
Spennende! Blir spennende hvordan vi omsetter dette 
til den behovsdrevne innovasjonsprosessen de ser for 
seg – blir viktig med medvirkning på en eller annen 
måte for å få med seg målgruppene. En liten ting bare, 
har dere tenkt på Microhytter? Hva med restarealer? 
Kan man tenke seg sesongbaserte pop-up hytter med 
faste fellesfunksjoner i nærheten? Bare en tanke (sier 
hun og smiler) 
   
Adrian skryter av teamet og minner alle på at møte må 
avsluttes. 
      
ADRIAN
Utrolig bra! Her er det mye å ta tak i – takk for i dag!

 
   



Hytte Kvitfjell
Lundhagem Arkitekter

foto Marc Goodwin


