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“Not everything that counts can be counted; 
and not everything that can be counted, counts.” 
Skilt på Albert Einsteins kontor ved Princeton (Fra Saxon, 2005)
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Forord

Denne rapporten er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Bygg21, ÅF Engineering og 
tegn_3. En av forfatterne, Siri Hunnes Blakstad, har også en professor 2-stilling ved Fakultet for 
Arkitektur og design ved NTNU.  Målet med prosjektet er å gi en kunnskapsstatus for hvordan 
bygninger skaper verdi.

Hvorfor vil vi det? Bygg 21 (www.bygg21.no) er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen 
og statlige myndigheter, og har som mål å bidra til kvalitet, en bærekraftig næring og til å 
redusere byggekostnadene. ÅF Engineering (www.afengineering.no) og tegn_3 (www.tegn3.
no) er opptatt av hvordan våre prosjekter bidrar til verdiskaping hos våre kunder, brukere og i 
samfunnet. Vi har et felles ønske om et godt kunnskapsgrunnlag om hvordan bygninger skaper 
verdi for ulike aktører, noe som er en nødvendig forutsetning for å kunne si noe om kvalitet og 
bærekraft. 

Rapporten samler et mangfold av innfallsvinkler til bygningers verdiskapning. Forfatterne har 
en bred faglig bakgrunn, og vi har anvendt dette for å sammenstille mange ulike kilder. Vi har 
likevel ingen ambisjoner om å dekke alt, til det er kunnskapsmengden for stor både nasjonalt og 
internasjonalt. Det vi mener er verdifullt er å vise og anvende et rammeverk som vi tror kan være 
robust nok til å utvikles videre gjennom fremtidig forskning.
Vi vil takke Bygg21 ved Sverre Tiltnes og Linn Palm for tålmodig og godt samarbeid. Vi vil også 
takke våre kolleger ved ÅF Engineering, tegn_3 og NTNU for faglige bidrag og samarbeid.

Trondheim/Oslo, 1. mars 2017
Siri, Reidar, Iselin og Kjersti
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Innledning: Bygningers verdiskapning

Introduksjon og avgrensning

Formålet med dette prosjektet er å gi en 
oppsummering av kunnskap om bygningers 
verdiskaping. Vi har gjennomgått mange 
ulike typer litteratur og eksempler for å få en 
bred forståelse av hvordan bygninger, i bred 
forstand, bidrar til å skape ulike typer verdi for 
ulike typer aktører. 
Hensikten med arbeidet har vært å identifisere 
det kunnskapsgrunnlaget som finnes for 
verdiskaping knyttet til bygninger, med vekt på 
norske forhold. Basert på kartleggingen skal 
det identifiseres hvor det er behov for mer 
kunnskap.
Som en avgrensning har vi valgt å konsentrere 

oss om formålsbygg, dvs. bygg som er 
produsert for å legge til rette for en eller 
annen form for kommersiell, offentlig eller 
samfunnsnyttig virksomhet. Dette utelukker i 
all hovedsak boliger, som er den formen for 
bygg de fleste av oss forholder oss til som 
privatmennesker.

Bygningers verdiskapning: 
Hvordan påvirker bygget?

I Be Valuable (Saxon, 2005), hevdes det at 
bygget kan skape verdi gjennom 3 egenskaper, 
Funksjonalitet, bygningskvalitet og påvirkning.  

Figur 1: Bygget skaper verdi gjennom 3 egenskaper: Funksjonalitet, Bygningskvalitet og Påvirkning 
(Saxon, 2005)
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I arkitekturforskning har en forsøkt å 
undersøke dette mer nyansert for å finne ut 
hva ved våre fysiske omgivelser som påvirker 
oss og hva som legger rammer for brukerens 
aktiviteter og opplevelser. I Skolen finder sted, 
analyserer Inge Mette Kirkeby (2006) samspillet 
mellom bruker (barn og ungdom) og byggets 
(skolens) fysiske rammer i henhold til 5 «rom», 
disse er: 

• Handlingens rom. Hvordan rommet fyller 
sin funksjon ved å legge til rette for de 
handlinger / aktiviteter som skal foregå der

• Det sosiale rom. Rommet er rammen 
rundt det sosiale (både for undervisning og 
samvær / lek

• Det adferdsregulerende rom. Hvordan 
skolen bidrar til å definere og opprettholde 
skolens regler og normer

• Det betydingsbærende rom. Det som 
kommuniseres. Skolen som kulturbærer. 
Rom som er ladet med mening

• Det stemte rom. Skolens utforming og 
estetikk sanses, oppleves og påvirker oss

Bygningers verdiskaping: Hva 
og for hvem?

Tradisjonen i bygningsindustrien er å lede 
gjennom kostnadsminimering heller enn 
gjennom maksimering av verdiskaping. En av 
grunnene til det er at evaluering av kostnad 
er relativt enkelt, og kan måles i pengeverdi. 
Verdiskaping derimot er vanskeligere målbart 
(Saxon 2005). Når sosiale konstruksjoner som 
«verdien av en bygning» møter krav om måling 
ser vi ofte et forsøk på å dele denne opp i 
mindre og mindre bestanddeler som til slutt 
kan måles. Slik blir verdi ofte beskrevet som 
summen av delene. Dessverre gir dette et for 
snevert begrep om hva som skaper verdi. 

Verdibegrepet er bredt diskutert i litteraturen, 
fra flere ulike vinkler. CRISP (i Spencer & Winch, 
2002) gir en oversikt over de ulike områdene 
verdi er analysert fra. Både perspektiv (hvem 
indikerer verdi?), relasjon (hvorfor er dette 
verdifullt?), prosess (hvordan blir dette 
verdifullt?) og objekt (hva verdsettes?) varierer. 
Spencer og Winch (2002) påpeker at det ofte 
er det som kan måles som etableres som 
«key performance indicators» i bygningers 
verdiskaping, som kost og tid (og enkelte 
former for kvalitet). Andre mer subtile former 
for verdiskaping overses fordi de vanskelig lar 
seg måle. I forsøk på å inkludere immaterielle 
(eller foreløpig «umålbare») aspekter 
av verdiskaping er det etablert bredere 
definisjoner av verdi. Lohne & Drevland (2015) 
beskriver verdi som en sosial konstruksjon. 
Elnan, Meland, & Robertsen (2007) gjør på 
mange måter det samme: I det de sier at 
verdier (subjektive og handlingsorienterte) alltid 
kan utrykkes gjennom markedsverdi etablerer 
de markedet som den sosiale struktur. 

I denne rapporten har vi valgt å gå motsatt vei. 
Istedenfor å dele verdibegrepet opp i mindre 
deler som kan telles, spør vi, hva er det som 
virkelig teller? Hva ser det ut til å være enighet 
om at er en del av bygningers verdiskaping, 
og som vi finner igjen på tvers av ulike 
definisjoner? Hva er de viktigste elementene av 
bygningers verdiskaping? 

Vi vil først diskutere to sentrale spørsmål 
som går igjen i ulike definisjoner og bruk av 
verdibegrepet: 
• Hvem er det bygninger skaper verdi for?
• Hva slags verdi er det bygninger skaper?

Basert på denne diskusjonen etablerer vi en 
modell for bygningers verdiskaping. Modellen 
viser hovedtrekkene i tilgjengelig litteratur, 
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og skal således indikere hva det finnes 
bred enighet om at er en del av bygningers 
verdiskaping. Vi mener dette gir mulighet til å 
bevege seg fra spørsmålet om hva som bidrar 
til å skape verdi (uten prioritering) til hva som 
er verdifullt; altså hva som skaper stor verdi for 
brukere, eiere og samfunnet. 

Hvem: Brukere, eiere, 
samfunnet

For å vurdere brukskvalitet, verdiskaping og 
ulike brukerbehov er det behov for en nyansert 
forståelse av alle som har behov knyttet til bruk, 
eierskap og drift av bygget. Olsson, Blakstad og 
Hansen (2017) har derfor utviklet en oversikt 
over alle brukere som har interesser i forhold 
til bygget i bruk. Dette inkluderer eiere selv 
om vi i daglig tale ikke vil tenke på disse som 
brukere av bygget. Oversikten inneholder ikke 
interessenter som er knyttet til planlegging og 
bygging av bygget.

Brukere som benytter seg av bygget.
Disse er gjerne i FM litteratur referert til som 
«kjernevirksomheten» og «demand side» (Sæbø 
& Blakstad, 2009).

Ledelse i brukervirksomheten representerer 
virksomheten som helhet. De tar beslutninger 
på virksomhetens vegne, både når det gjelder 
brukervirksomhetens utvikling, strategi og 
daglige drift, men også om å inngå leieavtaler 
og bestille FM-tjenester til brukerne i bygget. 

Tjenesteytere. Arbeidstakere i bygget, som 
gjerne yter service til andre brukergrupper. 
Dette kan være lærere, leger og sykepleiere etc.

Tjenestemottakere. Brukere som mottar 
tjenester i bygget, det kan være kunder, 
pasienter, elever og studenter. 

Indirekte tjenestemottakere kan være 
pårørende, kunder eller andre som har en 
relasjon til tjenestemottakerne. Eksempler 
på indirekte tjenestemottakere er foreldre 
til skole- eller barnehagebarn, pårørende 
til pasienter i sykehus og bedrifter eller 
privatpersoner som er kunder i en bank.  

Brukere som forvalter og eier bygget.  
Eier. Alle bygg har eiere, men deres 
involvering i forvaltning og drift av bygget kan 
variere, fra rent finansielt eierskap til aktiv 
gårdeierfunksjon. Uansett har eier kontroll og 
ansvar for både inntekter og utgifter og for 
eiendommens verdiutvikling. 

Forvalter er bestiller av FM tjenester på vegne 
av eiere og har ofte ansvar for håndtering av 
leietakere. Dette kan være en funksjon eier 
ivaretar selv, eller eier velger å få noen annen 
til å ivareta rollen. 

FM leverandør yter og organiserer FM 
tjenester som skal leveres til brukere av bygget. 
Dette er for eksempel, vedlikehold, kantine og 
renhold. De ansatte hos FM leverandøren er 
selv direkte brukere av bygget. 

Eksterne brukere av bygget
Dette er brukere som ikke har direkte 
relasjoner til aktiviteten i bygget, men som har 
ulike interesser for bygget, dets omgivelser 
eller den aktiviteten som foregår der. 

Naboer. Kan ha interesser i forhold til 
rettigheter, bruk og «godt naboskap»

Forbipasserende. Har ikke en direkte 
økonomisk eller bruksmessig relasjon til bygget, 
men som bruker omliggende arealer.
Lokalsamfunnet som er interessert i at bygget 
tilbyr en tjeneste selv om de selv ikke bruker 
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den direkte, eller som er interessert i den 
symbolske, historiske eller samfunnsmessige 
betydningen av bygget.

Beslutningstakere som har politiske 
eller administrativ interesse for bygget 
eller tjenesten som ytes der og som er 
beslutningstakere og premissleverandører. 

Basert på diskusjonen til Olsson m.fl. ovenfor 
har vi i denne kunnskapsoppsummeringen 
valgt å dele interessentene, de bygninger 
skaper verdi for, i fire hovedgrupper: Brukere 
– virksomheter, brukere – individer, eiere og 
samfunnet. 

1. Brukerne som virksomhet er den eller de 
organisasjonene som driver produksjon, 
tjenesteyting, eller andre typer virksomhet i 
bygget. For disse brukerne er bygget en av 
de viktigste rammer for virksomheten, og 
kan ha innflytelse på faktorer som økonomi, 
produktivitet, kvalitet, attraktivitet, identitet 
og miljøpåvirkning. 

2. Brukerne som individer er de som 
har sin arbeidsplass i bygget eller på 
andre måter bruker bygget daglig, f.eks. 
beboere på eldresenter, elever, studenter, 
barnehagebarn og –foresatte. Noen 
også over kortere tid, f.eks. pasienter, og 
noen som er innom som kunder, klienter, 
publikum, etc. Disse har behov og opplever 
verdi som enkeltindivider som arter seg 
annerledes enn virksomheten, f.eks. knyttet 
til helse, miljø, identitet, eller effektivitet.

3. Eieren er den eller de som gjennom en eller 
annen form for virksomhet eier og styrer 
bygget. Eierne forvalter eiendommen, selv 
eller gjennom andre, og legger til rette for at 
det kan brukes til sitt formål – av eieren selv, 

eller av interessenter/brukere bygget er 
leid ut til. For eierne er et bygg en finansiell 
investering som skal gi en avkastning. Men 
som vi skal diskutere senere kan et bygg 
skape helt andre verdier enn dette, også for 
eierne.

4. Samfunnet er en mer mangfoldig gruppe 
enn eiere og brukere, og verdiene for 
samfunnet kan både være mer indirekte og 
av en annen art enn for eiere og brukere. 
Samfunnet kan være andre virksomheter, 
offentlige myndigheter, lokale brukere 
eller innbyggere et sted, eller samfunnet 
forstått som en kulturell enhet. Bygninger 
skaper verdier for samfunnet både i seg 
selv og sammen med andre bygg, som en 
del av et område eller sted. Verdiene kan 
eksempelvis ta form av effektiv transport, 
lave klimautslipp, innovasjon, gode sosiale 
møteplasser, eller estetisk og kulturell verdi.

I tillegg kan vi også si at prosessen med å 
utvikle, designe og produsere bygninger 
skaper verdi for de som lever av dette, dvs 
byggenæringen. Vi har valgt å fokusere på 
bruken av bygningene, og holde verdiskapingen 
knyttet til å skape bygningene utenfor vår 
diskusjon, selv om den også er viktig for både 
næringen og samfunnet.

Hva: Ulike former for verdi

Den mest åpenbare forståelsen av bygningers 
verdi er den økonomiske eller finansielle 
verdien av et bygg for en eier, da gjerne forstått 
som byggets markedsverdi dersom det skulle 
bli solgt. Da kan man si at bygningen skaper 
verdi når den økonomiske avkastningen øker.

For andre grupper eller interessenter – og 
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også for eierne – skaper imidlertid bygninger 
verdi på helt andre måter. Noen verdier er 
knyttet til bruken av bygget, som også kan 
være økonomiske. Andre verdier er knyttet til 
andre aspekter som miljø eller kultur. Flere 
forskere fremhever at det har skjedd endringer 
i verdiperspektiver innen FM, fra en orientering 
om kostnadsreduksjon til en orientering om 
verdiskapning og hvordan bygninger kan 
skape andre verdier en rent økonomiske. Det 
påpekes at det ofte benyttes ulike definisjoner 
og fokusområder for verdiskapning ut i 
fra hvilken faglig tilnærming forskerne har 
(Coenen, Alexander, Kok, & Jensen, 2012; 
Haddadi, Temeljotov-Salaj, Foss, & Klakegg, 
2016; Jensen, Sarasoja, Van der Voordt, & 
Coenen, 2013; Sarasoja & Aaltonen, 2012). 
Internasjonalt, har det i de siste årene vært 
mye fokus på verdiskaping og “added value” 
innenfor Facilities Management og Corporate 
Real Estate Management. Dette arbeidet er 
samlet i en nylig utgitt bok (Jensen og van der 
Voordt 2017). Fokuset er spesielt på hvordan 
de som forvalter og drifter bygninger kan 
påvirke verdiskaping hos sine brukere og 
brukervirksomheter. Innenfor dette fokuset 
gir boken en god, akademisk oversikt over 
internasjonal forskning på området. I boken 
presenteres flere rammeverk for å definere 
verdiskaping og følgende parametere 
drøftes: tilfredshet, merkevarebygging, 
kulturbygging, helsepåvirkning, produktivitet, 
tilpasningsdyktighet, innovasjon og kreativitet, 
risiko, kostnader, eiendomsverdier, bærekraft 
og Corporate Social Responsibility.

CABE (Comission on Architecture and Built 
Environment) i Storbritannia hadde for noen år 
siden et prosjekt hvor de søkte å identifisere 
og kartlegge ulike former for verdiskaping som 
beskrives i litteraturen. I sin rapport  (2008) 
beskriver de seks ulike ulike typer verdi som 
bygninger kan gi:

1. Økonomisk verdi («exchange value»): 
Bygningen som en vare som selges 
og kjøpes i et marked, hvor markedet 
bestemmer verdien. Kan måles i bokført 
verdi (eier), avkastning (investor/utvikler), 
leie og utbytte.

2. Bruksverdi («use value»): Verdier som 
skapes gjennom at virksomheter, grupper 
og enkeltpersoner bruker bygningen. 
Virksomheter er opptatt av produktivitet, 
effektivitet, konkurransekraft og innovasjon, 
og oppnår dette f.eks. gjennom fleksibilitet, 
god tilrettelegging, kommunikasjon, 
sikkerhet, helse og godt arbeidsmiljø.  Kan 
måles gjennom virksomheters resultater 
(fra produktivitet, resultat og nyskaping til 
eksamensresultater, liggetid på sykehus 
og publisert forskning.) Men også gjennom 
leietagers tilfredshet, sykefravær og 
jobbtilfredshet.

3. Imageverdi («image value»): Verdier knyttet 
til begreper som identitet, prestisje, visjon 
og merkevare. Knytter virksomheten, 
ansatte, kunder osv til opplevelser som 
design, transparens/åpenhet og kvalitet.

4. Sosial verdi («social value»): Verdier knyttet 
til relasjonene mellom individer, grupper 
og virksomheter, og gjerne knyttet til 
bygningens rolle og betydning i og for et 
samfunn. Kan f.eks. måles i stolthet og 
tilhørighet, eller i redusert kriminalitet og 
vandalisme.

5. Miljøverdi («environmental value»): Verdier 
knyttet til f.eks. bærekraft (verdiskaping 
for fremtidige generasjoner), biologisk 
mangfold, og føre-var-prinsippet når 
det gjelder klimaendringer. Ofte knyttet 
til energi- og ressursbruk/-produksjon i 
et livsløpsperspektiv. Kan måles i f.eks. 
miljøbelastning, livsløpsverdi, og økologisk 
fotavtrykk. 
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6. Kulturell verdi («cultural value»): Verdien av 
byggets samspill med byen og omgivelsene, 
dets historiske og samtidige plassering 
og rolle. Kan inkludere begreper som 
inspirasjon, symbolikk, kvalitet, estetikk og 
skjønnhet. Kan kanskje måles gjennom 
faglig og almen dialog og kritikk.

Rapporten «Be valuable: A guide to creating 
value in the built environment» (Saxon, 2005) 
tar også for seg ulike typer verdi som bygninger 
kan skape. Verdiene som trekkes frem i 
rapporten er økonomisk verdi, bruksverdi, 
imageverdi, kulturell verdi, miljøverdi og 
sosial verdi. Det er likhet mellom slik Saxon 
definerer disse verdiene og slik de er definert 
i CABE. Saxon fremhever viktigheten av å 
bruke like definisjoner av begreper når man 
drøfter bygningers verdiskapning, for å få til en 
formålstjent diskusjon i bransjen.
Oscar er et prosjekt som er finansiert av 
blant annet Norges Forskningsråd, og med 
partnere fra mange deler av byggenæringen 
(http://www.oscarvalue.no/) (For publikasjoner 
se f.eks., Svein Bjørberg, Salaj, Larssen, & 
Boge, 2016; Haddadi et al., 2016; Temeljotov, 
Bjørberg, Boge, & Larssen, 2015). Bakgrunnen 
for prosjektet er en erkjennelse av at det 
er en klar sammenheng mellom hvordan vi 
utformer og drifter våre nærings- og yrkesbygg 
– og hvilke verdier den virksomheten som 
eier og bruker disse arealene produserer. 
Prosjektet skal utvikle kunnskap, metoder og 
analyseverktøy som muliggjør optimalisering 
av utformingen av bygg, slik at bygget kan 
bidra til god verdiskaping for eiere og 
brukere gjennom dets levetid. Bjørberg og 
kolleger (2016) har gjort en gjennomgang av 
spørreundersøkelser som har vært brukt for å 
kartlegge bygningers verdiskapning, ser man 
at det er noen tema som går igjen. Disse kan 
oppsummeres i økonomiske, miljømessige, 
sosiale, fysiske faktorer som bidrar til å skape 

verdi. Forfatterne trekker også frem faktorer 
som hindrer verdiskapning og dette kan for 
eksempel være mangel på tverrfaglig forståelse 
i organiseringen av byggeprosjektet. Denne 
rapporten har en ambisjon om å være nettopp 
et slikt tverrfaglig bidrag til forståelse av 
bygningers verdiskapning.

Hvem og hva: Interessenter og 
verdi

Hver av typene verdi kan kombineres med 
interessenter for å få en mer nyansert 
forståelse: Hva er den økonomiske verdien 
for samfunnet? Hva er den sosiale verdien for 
eierne? Hva er imageverdien for brukerne?

Noen av disse typene verdi ser ut til å finnes 
i hovedsak for en gruppe interessenter, og vi 
finner at det egentlig dreier seg om samme 
type verdi på ulike nivåer:

Det som kan kalles imageverdi for eiere og 
brukere, skapes av samme egenskaper som 
kulturell verdi på samfunnsnivå. Det dreier 
seg om hva og hvordan bygningene uttrykker 
og inngår i identitet, fortellinger, historie og 
samtid. Vi har valgt å kalle dette symbolsk verdi. 
Det som kalles sosial verdi kan forstås som 
bruksverdien på samfunnsnivå. Dette er i tråd 
med Saxon (2005) sin definisjon av “social 
value: Value created for the public through 
provision of job opportunities, public amenities, 
environmental enhancement, tourism potential, 
area regeneration or improved accessibility”. Vi 
har derfor valgt å holde oss til bruksverdi.

Ut fra dette får vi følgende matrise:
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Denne matrisen gir struktur for det 
videre innholdet i rapporten. For hver av 
interessentgruppene beskriver vi innholdet 
i hver av de ulike typene verdi. Vi skisserer 
kunnskapsstatus på disse feltene, med vekt 
på norske referanser men med pekere 
til internasjonal forskning. Prosjektet og 
rapporten er begrenset, så det er ikke en 
uttømmende status.

Interessenter/
Verdier

Bruker/
virksomhet

Bruker, individ Eier Samfunnet

Økonomisk 
verdi

Bruksverdi

Symbolsk verdi

Miljøverdi

Tabell 1. Rapportens inndeling av interessegrupper og verdier.
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Med virksomheter mener vi, som diskutert i 
innledningen, de foretak, organisasjoner og 
institusjoner som bruker en bygning for et 
eller annet formål. Bedrifter, offentlige etater, 
universiteter, skoler, barnehager, trossamfunn, 
helseforetak og frivillige organisasjoner er 
alle virksomheter. De kan også være eier av 
bygningen, da ofte skilt ut som en separat 
eierenhet. Virksomheten har en eller annen 
form for ledelse som representerer den 
utad, og har mål og formål som de ønsker 
å nå gjennom en kollektiv bruk. Selv om 
enkeltindividene i virksomheten skiftes ut, vil 
formålet og bruken videreføres i en lignende 
form som før.

Virksomheters økonomiske verdi og bruksverdi 
av et bygg er en vanlig betydning av bygningers 
verdiskapning. Med det mener vi at bygningene 
er økonomisk gunstige å drifte og at det er 
godt og effektivt å arbeide der. Miljømessig 
verdi for en virksomhet er etter hvert også 
blitt et aspekt av økonomisk verdi, men miljø 
har også selvstendig status som noe man 
etterstreber. Bygningers symbolske verdi som 
en del av en merkevare som gir attraktivitet 
for kunder, ansatte og samarbeidspartnere 
er stadig viktigere – både stedsmessige og 
bygningsmessige kvaliteter spiller en rolle i 
dette.

Økonomisk verdi

En bygning har økonomisk verdi for 
virksomhetene som bruker den dersom den 
har et effektivt kostnadsbilde. Effektivitet blir 
derfor et mål. Effektivitet i bygningsmassen 
kan oppnås ved tiltak i to ulike dimensjoner: 
Effektivisering av areal (økonomisk verdi) og 
effektivisering av bruk (bruksverdi).

Økonomisk verdi handler om å optimalisere:
• Arealeffektivitet i planløsninger
• Brutto / netto-faktor
• m2 / bruker
• m2 / funksjon
• Driftskostnader og vedlikehold
• «Nedetid»
• Tilpasninger

Med effektivisering har man ofte lagt vekt på 
å redusere areal (brutto/netto eller areal pr. 
bruker). Det er viktig å avveie effektivitet mot 
brukbarhet fordi høy arealeffektivitet kan gå ut 
over byggets funksjonalitet. Det er mangel på 
data om hva som er for høy arealeffektivitet, 
men nøkkeltall og benchmarking med andre 
som har lignende bygningsmasse kan gi 
en pekepinn om hvor mye mer man kan 
effektivisere uten at det går ut over egnethet 
i bruk. Mindre areal krever høyere kvalitet 
både i løsninger, i planlegging av funksjon og i 
materialer og tjenestetilbud (Visjonsprosjektet 
NTNU, 2014).
For virksomheter som ikke er kapitalkrevende, 
dvs at de ikke har store investeringer i 
maskiner og utstyr, utgjør kostnadene til leie og 
drift av lokaler den største delen av budsjettet 
etter lønnskostnader. Likevel, som figuren 
nedenfor viser: Lønn utgjør en mye større del 
av budsjettet enn kostnader knyttet til lokale. 
Derfor er det mulig å hevde at bruksverdien, 
dvs den økonomiske verdien av god og effektiv 
bruk av lokalet, er like viktig som den rene 
økonomiske verdien. 

Bruksverdi

Som modellen til Spencer og Winch (2002) 
viser, er det store kostnader knyttet til eiendom 
og til ansatte. Det er derfor fordelaktig hvis 
bygget tilrettelegger for den driften som skal 

Bygningers verdiskapning for virksomheten 
(brukeren)
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foregå i bygget og skaper et godt arbeidsmiljø 
for virksomhetens medarbeidere. På den 
måten kan virksomheten oppnå verdi ved 
å bruke bygget og det kan bli et strategisk 
virkemiddel, ikke bare tak over hodet.

Bruksverdi for virksomheten kan deles i to: Dels 
handler det om økonomisk effektiv bruk av 
bygningen, dvs den delen av økonomisk verdi 
som påvirkes av hvordan man bruker bygget. 
Og dels dreier det seg om hvordan bygningen 
legger til rette for at virksomheten skal nå sine 
egne mål, dvs effektive prosesser og relasjoner.

Effektivitet knyttet til bruk handler om å 
optimalisere (Visjonsprosjektet NTNU, 2014):
• Effektiv arealbruk av et rom
• Brukstid pr. dag, uke, etc.
• Antall brukere / kapasitet
• Sambruk
• Flerfunksjonalitet / generalitet

Sambruk og flerfunksjon
Sambruk og flerfunksjon er relevant for både 
brukervirksomhet og eier. 

For å oppnå arealeffektivitet bør en ha en 
strategi for hvordan ulike funksjoner skal kunne 
brukes til ulike aktiviteter og av ulike brukere. 
Et areal med høy generalitet, og som har flere 
funksjoner, kan brukes til flere formål enn et 
areal som er tilpasset én spesiell aktivitet. På 
samme måte kan man tenke seg en funksjon 
som kan brukes av én eller flere brukergrupper 
(sambruk). For å oppnå høyt sambruk er det 
nødvendig med tidsstyring og forvaltning 
(service) slik at arealene kan håndtere mer 
intensive bruksmønstre. 
Høyere effektivitet kan også oppnås ved å 
øke belegget, slik at funksjonen(e) er i bruk 
større deler av tiden av brukergruppen(e) 
(f.eks. utvide undervisningstiden på skole eller 
universitet). I praksis kan man ikke planlegge 
for 100% belegg i bruk, fordi da blir det ingen 
fleksibilitet for brukeren. Dersom man ønsker 
å få til både effektivisering og fleksibilitet 
i bruk, bør belegget ligge rundt 65-70% 
(Visjonsprosjektet NTNU, 2014). 

Figur 2: En organisasjons utgifter ekskludert lønnskostnader og en organisasjons utgifter 
inkludert lønnskostnader (Fra Spencer & Winch, 2002).



15

Måloppnåelse
Den andre siden av bruksverdien for en 
virksomhet er hvordan bygningen legger til 
rette for å nå virksomhetens mål, gjennom 
å muliggjøre effektiv, kreativ, profesjonell, 
osv. drift. Hva som er god drift er selvfølgelig 
avhengig av virksomhetens art: Det er 
forskjell på et konsulentfirma innen IKT, et 
arkitektkontor, en barneskole, et helsehus, en 
klesbutikk, og et politisk parti.

Vi kan se på bygninger som verktøy som skal 
støtte opp om virksomheten som foregår der. 
Avhengig av hvor godt de støtter opp under 
brukernes aktiviteter, bidrar våre fysiske 
omgivelser til effektivitet, måloppnåelse og 
tilfredshet i brukervirksomheten. Det er dette vi 
kaller bygningers brukskvalitet (usability).

SINTEF og NTNU har i samarbeid med 
universitet fra en rekke europeiske land, 
arbeidet med å forstå hvordan bygget 
fremmer, eller hemmer, verdiskaping i ulike 
brukervirksomheter. Det er utviklet metoder 
for å vurdere brukskvalitet i bygg. Formålet 
har vært å forbedre eksisterende bygninger og 
drift av bygninger, og få ny kunnskap som kan 
benyttes til planlegging av nye bygg. 

På engelsk benyttes begrepet Usability 
for å beskrive en bygnings brukskvalitet. 

Brukskvalitet er definert som «i hvilken grad et 
produkt/system kan bli brukt av spesifiserte 
brukere for å oppnå spesifiserte mål i en 
spesiell kontekst, med best mulig effektivitet, 
verdiskaping og tilfredse brukere» (vår 
oversettelse fra NS-EN ISO 9241). I henhold 
til ISO-standarden defineres en bygnings eller 
produkts brukskvalitet ut fra følgende tre 
faktorer (etter Hansen, Blakstad, & Knudsen, 
2009): 

• Effekt beskriver om brukerne kan oppnå det 
de ønsker med produktet. Effekt omhandler 
verdiskaping og det å gjøre de riktige 
tingene, og må relateres til et strategisk nivå 
i organisasjonen.

• Effektivitet uttrykker hvor lang tid det tar 
å oppnå det brukerne ønsker. Effektivitet 
handler om å gjøre tingene riktig, legge til 
rette for effektiv produksjon og ressursbruk, 
ha tilstrekkelig areal, utstyr og støttesystem.

• Tilfredshet omhandler brukernes 
opplevelser, følelser og holdninger knyttet 
til produktet eller bygget. 

I vår modell er effektivitet og effekt mye knyttet 
til bruksverdi på virksomhetsnivå, mens 
tilfredshet i stor grad handler om brukskvalitet 
og opplevelser for individet. 

Norge har gjennom deltagelse i internasjonale 
nettverk for Usability vært ledende i definisjon 

Figur 3: Effektivisering: Sambruk og flerfunksjon (Fra NTNU Visjonsrapport)
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av usabilitykonseptet med tilhørende teori og 
metodikk. Det er publisert flere internasjonale 
publikasjoner (For en oversikt, se Kongsvik, 
Hansen, & Størkersen, 2011) og en håndbok 
i evalueringsmetode for praksis (Hansen et 
al. 2009). Denne er tilgjengelig digitalt både 
på norsk og på engelsk. Det undervises i dag 
i Usability ved NTNU og det er gjennomført 
mange studentoppgaver innenfor området. 
Metodikken er også videreutviklet og tatt i 
bruk i praksis for eksempel i arbeidet med 
rom og funksjonsprogrammet for det nye 
regjeringskvartalet. Basert på metodikk 
utviklet gjennom dette og mange andre 
prosjekter kommer det våren 2017 en bok 
som videreutvikler metodene for bruk i 
programmering og gjør dem tilgjengelig for et 
større, internasjonalt publikum (van Meel & 
Størdal, 2017). 

De fysiske omgivelsene kan være et strategisk 
virkemiddel for virksomheten, og endring 
i det fysiske kan få i gang organisatorisk 
utvikling (Appel-Meulenbroek, 2010; Blakstad 
& Gjersvik, 2004; Blakstad & Andersen, 2013; 
De Paoli, Arge, & Blakstad, 2013; Meyer, 
Becker, & Vandenberghe, 2004; Vischer, 2005). 
Det er imidlertid ikke nok med et bygg som 
tilrettelegger for virksomhetens oppgaver og så 
forvente at man kan høste fordelene av dette. 
Endring i rom og fysiske løsninger kan ikke i 
seg selv skape slik endring. Det argumenteres 
for at arbeidsplasser er et samspill mellom tre 
faktorer (Blakstad & Gjersvik, 2004): 
• Organisasjon og mennesker (menneskene, 

hva de gjør, arbeidsprosessene, 
organisasjon og ledelse)

• Teknologi og teknisk infrastruktur (teknologi 
for arbeid, kommunikasjon og interaksjon, 
teknisk infrastruktur)

• Fysiske omgivelser (bygg, campus, 
kontorløsninger)

Eksempler
Kontorarbeidsplasser
Mange offentlige og private virksomheter 
holder til i et kontorbygg. Den fysiske 
utformingen av kontorlokalene kan ha stor 
innvirkning på de ansattes og virksomhetens 
resultater. Utformingen av kontorbygg har som 
andre arbeidsplasser utviklet seg siden tidlig 
1900-tall i takt med endringer i oppfatninger 
om hvordan man best organiserer og 
styrer arbeid, og endringer i arbeidets art. 
Kontorarbeidsplassene har variert mellom 
cellekontorer, flermannskontorer, enorme 
landskap, små landskap, fleksible kontorer og 
ingen kontorer. Teknologien har også utviklet 
seg, fra tunge og faste verktøy (skrivemaskiner, 
PCer, telefoner) til bærbare verktøy (laptop, 
pad, mobil). I dag er vi i en situasjon hvor 
vi stort sett kan velge hvor vi vil jobbe, og 
spørsmålet om kontorutforming blir mer et 
spørsmål om hvilken utforming som best 
legger til rette for samlet verdiskaping.

Ved SMN1 Orkanger, benytter de Amfiet til 
blant annet store møter og salgsstart. Det er 
også tenkt at lokale organisasjoner kan bruke 
rommet utenfor bankens åpningstider. Analyse, 
arbeidsplasskonsept og interiør: tegn_3. 
Arkitektur: Norconsult.
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Leesman, som er en stor internasjonal 
leverandør av survey-tjenester om 
arbeidsplasser, har kartlagt i hvilken grad 
ulike kontorløsninger oppleves som effektive 
for ulike typer oppgaver (Leesman, 2014, 
2015, 2016). I den undersøkelsen kom 
lukkede kontorløsninger (cellekontor) og 
fleksible kontorløsninger med høy valgfrihet 
(aktivitetsbasert kontor) omtrent likt ut, mens 
åpne kontorløsninger og fleksible løsninger 
med lav valgfrihet kom dårligere ut. Det er 
mye diskusjon om moderne kontorløsninger, 
og mange henter inn forskning fra ulike 
hold for å støtte egne oppfatninger. 
Forskningsresultatene er sprikende, og det er 
ikke grunnlag for å si at noen løsninger i seg 
selv er gode eller dårlige – de undersøkelsens 
som er gjort kobler i liten grad kvaliteter i 
løsninger med opplevelse av tilfredshet (De 
Croon, Sluiter, Kuijer, & Frings-Dresen, 2005; 
Seddigh et al., 2015). 

Mange resultater viser imidlertid at det er to 
viktige faktorer for kontorutforming i moderne 
kontorer: Et mangfold av gode møteplasser, og 
tilstrekkelig mulighet for skjerming (Heerwagen, 
Kampschroer, Powell, & Loftness, 2004). Med 
mangfold av møteplasser menes mange 
ulike steder og rom, fra formelle møterom til 
uformelle lounger, fra fysiske mekke-rom til 
digitale samhandlingsarenaer. Med mulighet 

for skjerming menes at man har behov for å 
kunne velge grad av interaksjon, og grad av 
konsentrasjon. Disse behovene kan møtes på 
flere måter – noen foretrekker stor variasjon 
og mulighet til å bytte plass etter behov, andre 
foretrekker individuelle cellekontorer og gode 
møteromsavdelinger. Det handler mye om 
det vi diskuterer i kapittelet om individuelle 
brukere, at man har mulighet for kontroll over 
egen arbeidssituasjon. Hvilken løsning som 
gir høyest verdi avhenger av organisering, 
teknologi, og også av helt andre faktorer: 
Arealeffektivitet og tilpasningsdyktighet 
(økonomisk verdi), arealbruk (miljøverdi) og 
image og attraktivitet (symbolsk verdi), for å 
nevne noen.

Barnehage 
En barnehage har som formål å fostre læring 
og utvikling hos barn. Bruksverdien av en 
barnehage handler om hvordan bygningen kan 
bidra til å oppnå dette. Byggene og de fysiske 
omgivelsene legger sterke føringer for den 
pedagogiske virksomheten i barnehagene og 
vil påvirke organiseringen og driften i lang tid 
etter de er bygd. De danner også rammer for 
læringsmiljøet i barnehagene og kan åpne for 
eller legge begrensinger på barnas hverdagsliv 
(Amundsen et al., 2007; Krogstad, Hansen, 
Høyland, & Moser, 2012).

Trondheim Havn IKS. Arbeidsplasskonsept og interiør ved tegn_3
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Rapporten «Utforming av barnehager – på 
leting etter barneperspektivet» (Buvik, Høyland, 
Kvande, Noach, Tingstad, Presterud og 
Kvamstad, 2004) fremhever at barnehagens 
rom og utforming må ses som en vesentlig 
pedagogisk faktor. Økt bevissthet og forståelse 
vedrørende de fysiske omgivelsenes betydning 
kan hjelpe personalet i barnehagen til å utnytte 
rommet som «den tredje pedagog» i sitt 
arbeid. En annen rapport fra 2007 fremhever 
også byggets sterke pedagogiske innvirkning. 
Samtidig påpekes det at bygget alene ikke kan 
stå for å oppnå de pedagogiske målene, men at 
bygning henger tett sammen med organisering 
og interiørmessig utforming også (Amundsen 
et al., 2007). Hvordan fysisk utforming kan bidra 
til verdiskaping for barna, utdypes i kapittelet 
om bruksverdi for individer.

Universitet
Et universitet har fire viktige hovedformål: 
Undervisning, forskning, innovasjon 
og formidling. Bruksverdien av et 
universitetscampus dreier seg både om 
hvordan hver enkelt av bygningene i seg selv 
legger til rette for universitetenes hovedformål, 
og hvordan disse spiller sammen i et helhetlig 
campus (se f.eks. Visjonsprosjektet NTNU, 
2014).

Eksempelvis vil et frittstående campus ha 
noen typer bruksverdi, mens et bycampus 
– dvs et campus integrert med den øvrige 
bybebyggelsen – vil ha andre typer bruksverdi.

Sykehus
På samme måte som et universitet har et 
sykehus flere formål: Pasientbehandling, 
forskning, forebygging/formidling, og ofte 
også undervisning (universitetssykehus). 
Det er mange ulike brukere: Ansatte 
(leger, sykepleiere, annet helsepersonell, 

ledelse og administrasjon), pasienter, 
pårørende, ambulansetjeneste, Et sykehus 
er et produksjonsmaskineri som skal fungere 
mest mulig effektivt, med god pasientflyt 
som er optimalisert både med hensyn til 
behandlingskvalitet og kostnader (f.eks. 
liggetid). Et sykehus er også en arena for 
utvikling, deling, trening og anvendelse av 
spesialistkunnskap, hvor evnen til å mobilisere 
og støtte riktige sammensetninger av 
kunnskapsressurser i både operasjons- og 
forskningsteam er kritiske for suksess. Og 
sykehus er steder for omsorg, helse, glede og 
sorg, vekst og død, som skal ha kvaliteter som 
tar høyde for all slik bruk.

St. Olavs hospital i Trondheim er et eksempel 
på et stort sykehusprosjekt hvor man har 
søkt å balansere alle disse aspektene og 
brukerinteressene, både i det enkelte bygg 
og i det samlede konseptet for sykehuset. 
Prosjektet har vektlagt det de kaller 
«inkluderende design», som både omfatter 
arkitekturen og beslutningsprosessene. 
Resultatet har blitt løsninger på  lokalt nivå som 
kombinerer pasientenes behov for nærhet 
og trygghet med de ansattes behov for god 
organisering og pleie. Det har også blitt en 
ny og interessant bydel i Trondheim, hvor 
både ansatte, pasienter og andre brukere, 
universitetet og studenter og byens befolkning 
opplever tilknytning og finner samlingssteder 
(Se f.eks. www.doga.no/dogas-priser/tidligere-
vinnere2/arkitektur/st.-olavs-hospital/).

Symbolsk verdi

Symbolsk verdi for virksomheter er knyttet til 
begreper som merkevare og visjon. Google er 
et eksempel på virksomheter som har fått mye 
oppmerksomhet for sine innovative bygninger. 
De er ikke bare annerledes, de gir også et bilde 
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av at selskapet ønsker å være innovativt og 
at nyskapning er selve formålet med hvorfor 
Google finnes. Mange virksomheter i Norge har 
fått tilsvarende oppmerksomhet for sine bygg 
i sin tid. Eksempler er Freia fabrikker med sin 
Munch-sal, Hydro sitt hovedkontor på Skillebek, 
Telenors hovedkontor på Fornebu og Deloitte 
og DnB sine kontorer i Bjørvika/Oslo. Offentlige 
virksomheter har også tung symbolsk verdi: 
Rådhus og tinghus symboliserer makt og 
ærverdighet, museer signaliserer historie og 
tradisjon og/eller tidsmessighet og fornyelse, 
offentlige etater fremstår som fleksible og 
innovative på lik linje med næringslivet. 
Virksomheten signaliserer egenskaper gjennom 
sitt bygg – og bygningen skaper verdi for 
virksomheten når det er resonans mellom 
identitet, eller ønsket identitet, og design.

Symbolsk verdi er ikke lett å måle. For 
virksomheten kan det kanskje synliggjøres 
gjennom avledede mål, som omtale i media, 
attraktivitet for arbeidssøkere. Noen spesielt 
innovative bygninger og kontorer har så stor 
tilstrømning av besøkende at de har måttet 
etablere egne funksjoner for å ta imot og 
guide besøkende; dette er klart et mål på at 
bygningene har høy symbolsk verdi.  Klingmann 
(2007) peker på hvordan arkitektur i seg selv 
har blitt en merkevare, og hvordan selskaper 
(som Google) og steder (som Bilbao) har 
tatt i bruk arkitektur ikke som en overfladisk 
reklameplakat, men som en integrert faktor i 
identitet og transformasjon av virksomheten 
eller stedet.

Miljøverdi

Virksomheter blir stadig mer opptatt av miljø, 
fordi det er lønnsomt på lang sikt, fordi de 
opplever å ha et ansvar for det, og fordi det er 
viktig for egen identitet og merkevare. Derfor 

er de også opptatt av miljøverdien av de 
bygningene de bruker.

Miljøverdi kan være vanskelig å måle, 
men i mange tilfeller dreier det seg om en 
bærekraftig bruk av ressurser eller det man kan 
kalle et «miljømessig fotavtrykk», eksempelvis:

• Drift: Hvor mye elektrisitet, vann og andre 
ressurser bruker bygget? Eller hvor mye 
energi kan bygget produsere?

• Transport: Hvordan legger byggets 
plassering til rette for miljøvennlig 
transport (kollektivt, sykkel)? Og hvordan 
transporteres eventuelle varer og 
leveranser?

• Arealbruk: Hvor stor plass tar bygget? 
Hvordan legger det til rette for øvrige bygg i 
omgivelsene?

• Bidrag til byen: Hvordan bidrar bygget til 
god utforming av by eller tettsted? Gir det 
åpne områder, allmenninger, grønne lunger 
tilgjengelige for publikum? 

BREEAM-sertifisering er en måling og 
kategorisering av selve bygningens 
miljøkvaliteter. Mange virksomheter er opptatt 
av et byggs BREEAM-klassifisering når de skal 
leie lokaler, fordi dette er en måte å sikre god 
miljømessig verdi. Derfor er dette noe som 
både har økonomisk og miljømessig verdi 
for eier, er viktig for virksomheten, og har 
betydning for samfunnet.

World Green Building Council har sett på 
«The business case for green building (World 
Green Building Council, 2013), og funnet at 
verdiskapingen knyttet til miljøriktig bygging 
kan bidra til reduksjon i kostnader, spesielt 
over byggets levetid, gi høyere eiendomsverdi 
og attraktivitet, redusere driftskostnader, bidra 
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til produktivitet og helse på arbeidsplassen og 
redusere risiko. I Norge er det mange initiativer 
som har jobbet langsiktig for å fremme 
miljøriktig bygging, blant annet Norwegian 
Green Building Council (http://ngbc.no/), som 
har fremmet BREEAM (http://ngbc.no/breeam-
nor/), Futurebuilt (http://www.futurebuilt.
no/) og Powerhousealliansen (http://www.
powerhouse.no/).
En mer overordnet vurdering av miljøverdi er 
å referere til FNs 17 bærekraftmål (www.fn.no) 
og vurdere i hvilken grad virksomheten er i 
stand til å bidra til realiseringen av disse. Noen 
av målene er direkte relevant for virksomheter 
og deres bygninger, f.eks. ren energi for alle (7), 
innovasjon og infrastruktur (9) og bærekraftige 
byer og samfunn (11). Bærekraftmålene 
går imidlertid ut over miljøperspektivet, og 
omhandler i realiteten en balansert utvikling av 
alle de formene for verdiskapning vi omtaler i 
denne rapporten (økonomi, bruk, symbolsk og 
miljø.)

Oppsummering: Bygningers 
verdiskapning for brukeren – 
virksomheten

For en virksomhet er en bygnings 
verdiskapning knyttet til i hvilken grad 
bygningen legger til rette for, støtter og inngår i 
virksomhetens strategi og måloppnåelse. Dette 
gjelder både på kort sikt, gjennom f.eks. effektiv 
produksjon og tjenesteyting, og på lang sikt 
gjennom identitet og samfunnsbidrag. 

Den rene økonomiske verdien for 
virksomheten er primært knyttet til et effektivt 
kostnadsbilde: Arealeffektivitet, brutto/netto-
faktor og driftskostnader. Bruksverdien er 
imidlertid en like viktig del av bygningens 
økonomiske verdi for virksomheten, og ofte 

er det nødvendig å finne en balanse mellom 
økonomisk verdi / kostnader og bruksverdi. 
Bygningen er et strategisk virkemiddel 
for virksomheten for å støtte opp om de 
aktivitetene som skal foregå der. Det betyr at 
den konkrete utformingen må tilpasses den 
enkelte virksomhets mål og produksjon. Vi 
finner likevel f.eks. noen felles trekk, som at 
kontorvirksomheter trenger både gode arenaer 
for møter og samproduksjon og muligheter 
for konsentrasjon og skjerming. I tillegg er 
det verdier knyttet til tilpasningsdyktighet og 
flerfunksjonalitet. 

Bygningers symbolske verdi for virksomheter 
er stadig viktigere, knyttet til merkevare, 
attraktivitet, identitet og bedriftskultur. I 
en økonomi hvor opplevelsen er en stadig 
viktigere egenskap ved produktet/tjenesten, 
og et arbeidsliv hvor innholds-, symbol- 
og meningsproduksjon er integrert, blir 
bygningers symbolske aspekter sentrale.

Miljøverdien er også viktig for virksomheter, 
både fordi det er lønnsomt og fordi de har et 
ansvar for det. Miljøverdi er mangfoldig, men 
kan samles i det man kan kalle et «miljømessig 
fotavtrykk» som omfatter ressursbruk, 
belastning og bidrag til utvikling.
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Brukerne som enkeltindivider er de som 
har sin arbeidsplass i bygget eller på andre 
måter bruker bygget daglig. I et kontorbygg 
strekker dette seg fra de ansatte som jobber 
på kontorarbeidsplasser, til de som sørger 
for at nødvendige fasiliteter er på plass, 
som for eksempel rengjøring, kantinedrift, 
vaktmestertjenester, IKT drifting, etc. I mer 
kompliserte bygg kan det også være mange 
andre brukere. Noen er der over lang tid, f.eks. 
beboere på eldresenter, elever, studenter, 
barnehagebarn og –foresatte. Noen er der over 
kortere tid, f.eks. pasienter ved et sykehus, og 
noen er innom som kunder, klienter, publikum, 
etc. 

Disse har behov og opplever verdi som 
enkeltindivider som arter seg annerledes 
enn virksomheten, f.eks. knyttet til helse, 
miljø, identitet, eller effektivitet. Vi beskriver 
her verdiskaping for individet gjennom 
økonomisk verdi, bruksverdi og symbolsk 
verdi. En bygnings bruksverdi beskrives 
gjerne gjennom praktisk verdi (hvor effektiv er 
bygningen i tilrettelegging for de aktiviteter som 
sluttbruker skal gjennomføre) og psykologisk 
verdi (hvordan bygget tilrettelegger for at 
individet får dekket psykologiske behov 
som sikkerhet, relasjoner, etc). En bygnings 
symbolske verdi som en del av en merkevare 
som gir attraktivitet for sluttbrukeren – både 
stedsmessige og bygningsmessige kvaliteter 
– spiller en rolle i dette. Hvilke andre brukere 
som befinner seg i bygget kan også ha en 
betydning.  Miljøverdi knyttet til enkeltindivider 
er primært beskrevet gjennom inneklima. 

Økonomisk verdi

Det finnes lite litteratur på hvordan 
formålsbygg kan gi direkte økonomisk 

verdiskapning for individer. Jan Eriksson 
(1993) omtaler bygningers ressursøkonomiske 
verdier for individet som handler om hvordan 
bygningen og området bidrar til en mest mulig 
økonomisk bruk av ressurser (kostnader, 
energi, materialer osv.) for individet, men 
dette gjelder i hovedsak for private boliger. 
Indirekte, er det tenkelig at formålsbygg 
bidrar til økonomisk verdiskapning for 
individet for eksempel ved plassering (lave 
transportkostnader) eller ved tilgang på 
nødvendige tjenester (kafe, kantine etc). 
Videre er det mulig å si at bygningen skaper 
økonomisk verdi for sluttbruker f.eks. ved 
at arbeidsplasser bidrar til at individet kan 
utføre arbeidet sitt på en produktiv måte som 
deretter gir økonomisk utbytte i form av lønn. 

Det er imidlertid slik at vi her er på jakt etter 
de elementer for verdiskaping som det finnes 
bred enighet og mye fokus på i litteraturen, 
det som oppfattes som spesielt verdifullt eller 
verdiskapende. Økonomisk verdiskaping for 
individet er ikke en verdidriver i så måte. 

Bruksverdi 

Bygningers bruksverdi omhandler verdier som 
oppstår når individet tar bygget i bruk. Dette 
er kvaliteter som belyser hvordan bygningen 
fungerer i forhold til det hverdagsliv som 
leves der og byggets egnethet for formålet. 
For å vurdere byggets bruksverdi er det 
derfor nødvendig å beskrive nærmere hvilke 
aktiviteter og funksjoner man ønsker skal 
kunne foregå (Krogstad et al., 2012). Men 
verdien er ikke en egenskap ved bygget alene, 
men noe som oppstår i samspillet mellom 
arkitektur og menneskene som bruker bygget 
(Krogstad et al., 2012). I tillegg kan et bygg 
bidra til verdiskapning på andre områder enn 

Bygningers verdiskapning for individet 
(brukeren)
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det som er mest opplagt. F.eks. er hensikten 
med en arbeidsplass først og fremst å bidra til 
at man kan utføre arbeidet sitt på en effektiv 
og tilfredsstillende måte, samtidig som det for 
eksempel også kan være en plass for å dekke 
psykososiale behov som å skape relasjoner til 
andre mennesker. 

I sin gjennomgang av private boliger har Jan 
Eriksson (1993) systematisert hvilke kvaliteter 
boliger kan gi. En av disse er bruksverdi som 
videre deles inn i ulike verdier, blant annet 
praktiske verdier som omfatter hvordan 
boligen og området er organisert for at 
brukerne kan utføre sine daglige gjøremål 
på en enkel og grei måte, og psykologisk 
verdi som dreier som om hvordan bygget og 
området muliggjør at brukerne får dekket sine 
fundamentale psykologiske behov. Eriksson 
tar i hovedsak for seg private boliger, men det 
er tenkelig at også formålsbygg kan skape slik 
verdi. 

Praktisk verdi
En bygning skaper praktisk bruksverdi når 
bygget tilrettelegger for at brukerne kan utføre 
sine daglige gjøremål på en enkel og grei måte 
og få dekket praktiske behov (Eriksson, 1993). 

Avhengig av hvor godt det støtter opp under 
brukernes aktiviteter, bidrar bygg til effektivitet, 
måloppnåelse og tilfredshet (Krogstad et al., 
2012). For at bygget skal kunne gi verdi til 
brukeren, må man undersøke hva brukeren 
ønsker å oppnå ved å bruke det. Ved at 
bygningen tilrettelegger for de aktivitetene som 
skal utføres der, kan de fysiske omgivelsene 
oppleves som en ressurs for individet for å 
oppnå praktisk verdi. 

Psykologisk verdi
En bygning kan skape bruksverdi for 
sluttbruker hvis den tilrettelegger for at 
individer får dekket sine psykologiske behov 
ved å benytte seg av bygget. Mennesker 
har tre fundamentale psykologiske behov: 
Autonomi (følelse av retning og opplevelse 
av fri vilje og valgfrihet i egne handlinger), 
mestring (opplevelse å føle seg kompetent og 
få anerkjennelse), og relasjoner (føle tilknytning 
og nærhet til andre mennesker) (Deci & Ryan, 
1985; Ryan & Deci, 2000). Å oppfylle disse 
behovene er essensielt fordi det antas at de 
representerer underliggende mekanismer som 
har positiv påvirkning på velvære, tilfredshet, 
motivasjon og prestasjon.

Eksempler
Vi viser her hvordan bygget kan skape praktisk 
og psykologisk bruksverdi gjennom eksempler 
fra barnehage, skole og arbeidsplasser:

Barnehage
De primære sluttbrukerne i en barnehage er 
barna og de ansatte, samt foreldrene. Den 
praktiske verdien for de ulike brukerne er 
avhengig av hvilke gjøremål og praktiske behov 
som brukerne har. La oss for enkelthets skyld 
anta at alle disse brukerne har samme mål: at 
barna skal ha gode oppveksts- og læringsvilkår. 
Den psykologiske verdien både for foreldre 
og barn vil ofte være stor ved at barnet gis 
mulighet til å oppleve autonomi, mestring og 
gode relasjoner. 
Flere forskere har sett nærmere på 
betydningen av barnehagers fysiske utforming, 
både for organisasjon og drift, og også hvilken 
betydning det har for barna i barnehagen og 
hvordan det kan være et verktøy for barns 
læring, frihet og relasjonsbygging. 

Byggene og de fysiske omgivelsene legger 
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sterke føringer for den pedagogiske 
virksomheten i barnehagene og vil ha 
konsekvenser for organiseringen og driften i 
lang tid etter de er ferdig bygd. De lager også 
rammer for læringsmiljøet i barnehagene 
og kan åpne for eller legge begrensinger på 
barnas hverdagsliv (Amundsen et al., 2007; 
Krogstad et al., 2012).
Med en bevisstgjøring rundt dette har man 
begynt å se bygget som en ressurs for de 
aktiviteter og prosesser som skal finne sted i 
det. Dette kommer tydelig frem gjennom den 
pedagogiske filosofien som er utviklet i den 
norditalienske byen Reggio Emilia, over mange 
år (se f.eks. Edwards, Gandini, & Forman, 1998; 
Hendrick, 1997; McNally & Slutsky, 2016). I 
denne tilnærmingen er undervisning og læring 
basert på hvordan relasjoner formes mellom 
alle deltakerne, materialer og miljøet.

Reggio Emilia-pedagogikken er formet på 
prinsipper som skal bidra til å skape miljø hvor 
barn, lærere og familier er komfortable og 
finner tilhørighet med hverandre og det fysiske 
miljøet. Et av prinsippene er å se barnet som 
rik på potensial, sterk, kompetent, og mest av 
alt tilknyttet andre barn og voksne. 

Den fysiske utformingen blir brukt aktivt for 
å støtte disse prinsippene og det gjenspeiles 

i utformingen. Et kjennetegn ved skolene i 
Reggio Emilia er at de ikke ser ut som andre 
skoler. Detaljene i det fysiske miljøet er 
hjelpemiddel som støtter de pedagogiske 
prinsippene. For eksempel er det noen 
områder som er spesielt viktig. The Piazza 
er sentralt lokalisert samlingsplass som ofte 
finnes i sentrum av skolen. Klasserommene er 
plassert litt unna plassen, men tilknyttet den 
slik at barna kan bevege seg fritt mellom The 
Piazza og klasserommet gjennom dagen. Det 
gir barna en følelse av eierskap og autonomi 
ettersom de har frihet til å bruke Piazza som en 
utvidelse av klasserommet.

En annen fysisk komponent i Reggio Emilia 
er Atelieret (The Atelier). Dette rommet er 
også kjent som studioet eller laboratoriet, og 
brukes til utvidet prosjektarbeid hvor barna 
kan bruke ulike materialer til å representere 
ideer og kunnskap og å utforske verktøy og 
materiale som brukes i det visuelle språket. 
Loris Malaguzzi så atelieret som et sted hvor 
barna kunne utforske og uttrykke ulike språk 
(Malaguzzi, 1998). Det som er så interessant 
med bruken og organiseringen av rommet er 
hvordan det kan brukes som en forlengelse 
av læreren. Rommet er planlagt slik at barna 
hele tiden interagerer med materialer på en 
fokusert måte som reduserer behovet for 

Forprosjekt for Greverudlia barnehage. Illustrasjon av fellesområde. Arkitektur: tegn_3.
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konstant lærerens inngrep. Konseptet med 
dette elementet ble utviklet som en respons på 
undervisningsmetoder som ikke har verdsatt 
behovet for uttrykkende språk for barnet 
og redusert deres arbeid til «enkle mentale 
ritualer». 

Reggio Emilia- barnehagene er et eksempel på 
hvordan bygninger kan brukes som et middel 
for å oppnå visjon og mål. Bygget kan skape 
verdi for individene, både de som jobber der 
på den måten at det støtter dem i å gjøre 
jobben sin og at barna oppnår læring og skape 
relasjoner til andre barn og voksne. Bygget 
har også potensial til å skape verdi for barna 
fordi ved å bruke bygget kan barna danne 
relasjoner, oppleve mestring og autonomi 
ved å bestemme hva de ønsker å utforske 
og oppsøke. På den måten kan det bidra til 
å skape både praktisk, psykologisk verdi for 
brukerne. 

Reggio Emilia-barnehagene i Italia nevnes 
ofte som en inspirasjonskilde for norske 
barnehager. 

Skole
I en gjennomgang av hvordan man har sett på 
skolebygninger, ser man også en tendens til 
at den fysiske utformingen vurderes som et 
verktøy som bidrar til å støtte skolers formål 
om å drive undervisning og at barna oppnår 
læring. I tillegg har man også her sett at man 
har blitt klar over at den fysiske utformingen 
av skolen også kan bidra til å støtte elevenes 
behov for selvbestemmelse og kompetanse. 

I boken «Skolen finder sted» har Inge Mette 
Kirkeby (Kirkeby, 2006) gjort en historisk 
gjennomgang av arkitektoniske publikasjoner 
og hvordan skolens utforming omtales. Fra 
tidlig av har det vært klart at først og fremst 
bygges skolebygninger for å holde skole, 
hvor barn skal lære, og hvor hensynet til 

Uteområde ved Hatlane skole. Arkitektur og Landskap: tegn_3.
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undervisningen må anses som det primære. 
Kirkeby påpeker at det virker som at det 
tidligere har vært tatt for gitt at undervisning 
har vært lik med klasseundervisning, og at 
klasserommet har vært den best passende 
arkitektoniske utformingen. Imidlertid 
suppleres klasserommet i stigende omfang 
med forskjellige faglokaler hvor klasserommet 
er innredet til spesiell bruk for bestemte 
undervisningsfag. Senere har det vært et 
pedagogisk ideal om gruppe-, emne- og 
individuelt arbeid som supplement til 
klasseundervisning med tilhørende krav til de 
fysiske rammer om egnede arbeidsplasser. 
Dette har ført til at man tenker i forskjellige 
former for fleksibilitet, slik at skolene, nå 
også åpent plan, ikke bare kan imøtekomme 
skiftende pedagogiske ideer, men også krav 
om skiftende undervisningsformer i løpet av 
en enkelt skoledag og at det skal gi elevene 
variasjon i hvor de kan utføre oppgavene sine.
Slike spesialinnredede faglokaler prises som 
en viktig pedagogisk fornyelse, fordi barn 
dermed får lov til å delta i undervisningen på 
en mer aktiv måte (Kirkeby, 2006) og dermed 
støtter elevenes behov for selvbestemmelse og 
kompetanse. 

I utforming av skole har man også vært bevisst 
på elevenes behov for å danne relasjoner 
med andre elever og lærere, og hvordan den 
fysiske utformingen av skolen kan bidra til 
dette. En har vært opptatt av hvordan man kan 
skape gode sosiale rom og hvordan de fysiske 
rammene legger opp til eller står i veien for 
ulike former for sosialt liv. Her tenkes det både 
på samvær og samarbeid i store grupper som 
kan omfatte flere klasser eller årstrinn, og små 
grupper ned til et par barn eller en lærer og ett 
barn. Det er også en del av det sosiale, at det 
er mulig å skifte mellom det å være en del av et 
fellesskap og å trekke seg tilbake og være litt i 
enerom (Kirkeby, 2006). 

Arbeidsplasser 
Det finnes mye litteratur på hvordan 
arbeidsplassers fysiske utforming påvirker 
de ansatte, både i henhold til prestasjon (De 
Been & Beijer, 2014; Meijer, Frings-Dresen, & 
Sluiter, 2009; Seddigh et al., 2015), helse (Bodin 
Danielsson, Chungkham, Wulff, & Westerlund, 
2014; Danielsson & Bodin, 2008; De Croon et 
al., 2005; Meijer et al., 2009; Pejtersen, Feveile, 
Christensen, & Burr, 2011) og tilfredshet 
(Danielsson & Bodin, 2009; De Been & 
Beijer, 2014). Det er mange motstridende 
resultater innenfor forskningsområdet og det 
er vanskelig å si noe hvilken fysisk utforming 
som skaper mest verdi for de ansatte, men 
det har gitt oss viktig kunnskap om at de 
fysiske omgivelsene påvirker de ansattes helse, 
produktivitet og jobbtilfredshet. Videre vil vi 
konsentrer oss om forskning på utforming av 
kontorarbeidsplasser.

Forskning viser ofte ulike resultat når en 
undersøker ulike kontorløsningers effekt på 
prestasjoner  (De Croon et al., 2005; Seddigh 
et al., 2015). Resultatene ser ut til å variere 
i henhold til hvilke arbeidsoppgaver som 
utføres. Cellekontor oppleves ofte effektivt 
for konsentrasjonsarbeid og teamkontor 
eller åpent landskap oppleves effektivt når 
man skal samarbeide med andre (Blakstad, 
Hatling, & Bygdås, 2009). En utfordring med 
utforming av kontorlokaler, er hvordan de 
skal utformes for å tilrettelegge for både 
individuelt konsentrasjonsarbeid og samarbeid 
(Heerwagen et al., 2004). Forskere viser til at 
ansatte i åpne kontorløsninger ofte erkjenner 
at det fysiske miljøet bidrar til økt produktivitet 
i teamet, men at egenvurdert produktivitet ofte 
rangeres lavere enn før man flyttet til åpne 
kontorløsninger (Blakstad et al., 2009). 
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En begrensning med forskningsområdet er at 
studier sjelden inkluderer gode beskrivelser av 
de fysiske egenskapene ved arbeidsmiljøene 
som beskrives (Bodin Danielsson et al., 2014; 
Hongisto, Haapakangas, Varjo, Helenius, & 
Koskela, 2016). Dette gjør det vanskeligere 
å spore tilbake til de ulike kvalitetene ved 
kontormiljøer som gir ulike effekter på de 
ansatte. For eksempel er det ofte slik at 
cellekontor og åpne landskap sammenlignes, 
uten at det tas hensyn til at det er mer enn 
antall vegger som definerer en kontortype.  

Teorier om kognitive funksjoner, og 
psykologiske og fysiologiske responser på 
miljømessig stimuli, foreslår at komplekse 
oppgaver som krever drøfting og dyp 
prosessering for å løses, vil påvirkes negativt av 
irrelevante stressorer i omgivelsene (Seddigh 
et al., 2015). Arbeidsmiljø hvor det er høy 
fysisk tetthet mellom ansatte kan vise seg å 
være hemmende for ansatte ved å fremkalle 
emosjonelle reaksjoner og konflikter som 
et resultat av forstyrrelser, distraksjoner og 
mangel på personlig rom (Ayoko & J. Härtel, 
2003). Dette kan ha en negativ påvirkning på 
ansattes interaksjonsprosesser og prestasjoner 
(Ashkanasy, Ayoko, & Jehn, 2014). På den 
annen side har andre studier vist at åpne 
kontorløsninger kan føre til økt produktivitet 
i team (Blakstad et al., 2009). Forskere har 
også argumentert for at åpne landskap tilbyr 
fordeler foran cellekontor i form av samarbeid, 

kommunikasjon, informasjonsdeling og 
kunnskapsintegrering (Chigot, 2003; Chilton 
& Baldry, 1997; Kampschroer & Heerwagen, 
2005; Voordt, 2004). 

Om det er en åpen eller lukket utforming som 
gir mest praktisk verdi i form av å bidra til at 
individer klarer å utføre arbeidsoppgavene 
sine, ser ut til å variere i henhold til hvilke 
oppgaver som skal utføres. Det er dermed 
viktig å tilegne seg kunnskap om aktiviteters 
kompleksitet og hvilke kognitive krav og krav 
til samarbeid som stilles til den ansatte, når 
man skal vurdere hvordan ulike romlige 
utforminger påvirker en ansatts evne til å 
utføre arbeidsoppgavene sine. 

Fysisk utforming påvirker også ansattes helse 
og tilfredshet og det handler i stor grad om 
opplevelse av kontroll og valgfrihet (autonomi) 
og relasjoner til kolleger. 

Flere studier viser til høyere tilfredshet hos 
ansatte i cellekontor enn i åpent landskap, og 
litteraturen er relativt konsekvent i å foreslå 
at åpne kontorlandskap har negativ effekt på 
ansattes jobbtilfredshet, og tilfredshet med 
omgivelsene, sammenlignet med cellekontor. 
Faktorer som ser ut til å skape mest misnøye i 
åpne landskap virker å være støy (Danielsson 
& Bodin, 2008; De Croon et al., 2005; Kim & de 
Dear, 2013) og redusert privatliv (Danielsson & 
Bodin, 2009; Kim & de Dear, 2013; Pejtersen 

Rom for konsentrasjon ved SMN1 på Orkanger. 
Arbeidsplasskonsept og interiør: tegn_3. 

Arbeidsplasser i åpent landskap ved Trondheim 
Havn IKS. Arbeidsplasskonsept og interiør: 
tegn_3.
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et al., 2011), samt mangel på kontroll over 
disse faktorene (Hongisto et al., 2016). Privatliv 
gir mulighet til å kontrollere innkommende 
stimulering, begrense utgående informasjon 
og regulere mellommenneskelig kontakt 
(Altman, 1975). En ansatts manglende evne til å 
skjerme seg fra irrelevant støy, kan fremkalle en 
følelse av tapt privatliv i åpne kontorlandskap 
(Bodin Danielsson & Bodin 2009). En slik 
overstimulering, kan fremkalle negative 
reaksjoner, for eksempel negative emosjoner 
og konflikter (Ashkanasy et al., 2014; Maher & 
von Hippel, 2005). Dette vil ha betydning for 
relasjoner til medarbeidere. 

Privat cellekontor tilbyr derimot den ansatte 
personlig rom som gir den ansatte en form 
for kontroll over deler av arbeidsplassen sin. 
I tråd med Hayduk (1978) kan personlig rom 
forstås som et fysisk område den ansatte har 
rundt seg selv og som andre ikke kan tre inn 
i, uten at det fremkaller ubehag. Mennesker 
vil ha ulikt behov for privatliv, og ansatte bør 
ha anledning til å regulere grad av privatliv 
og sosial interaksjon i et fysisk arbeidsmiljø 
(Ashkanasy et al., 2014). Det er viktig å skape 
rom for interaksjon med kolleger i større og 
mindre gruppe, men at det også finnes rom for 
privatliv.

Senere har det også blitt vanlig at ansatte 
deler på arbeidsplassene for å få plass til 
variasjon i områder å jobbe på og som er 
tilpasset de aktivitetene som skal utføres der. 
Dette omtales ofte som fleksikontor eller 
aktivitetsbaserte kontorløsninger. En økning 
i områder for private samtaler og multirom 
som kan brukes til private diskusjoner, mindre 
møter eller konsentrasjonsarbeid, kan gi økt 
opplevd kontroll over støy og privatliv (Hongisto 
et al., 2016).

Forskningen viser varierende resultater 
rundt antatte fordeler og ulemper ved at 
arbeidsstasjoner er delt. Et økende antall 
studier viser at kontor uten fast plass og 
med tilstrekkelig støttefunksjoner, høy grad 
av valgfrihet og variasjon, scorer bra på 
mange tilfredshetsparameter (Danielsson 
& Bodin, 2008; De Been & Beijer, 2014; 
Hongisto et al., 2016; Leesman, 2016). Dette 
forklares gjennom økt individuell kontroll. På 
den andre siden viser studier at om du i en 
aktivitetsbasert løsning opplever lav grad av 
kontroll og valgfrihet scorer du lavt på mange 
tilfredshetsparameter (Leesman, 2016). 

Med varierende resultat i forskningen er det 
vanskelig å si noe om hvilken kontorutforming 
som skaper mest praktisk og psykososial 
verdi. Det vi kan si noe om er at det virker 
som at ansatte opplever det som verdifullt 
når den fysiske utformingen støtter de 
faktiske oppgavene og aktivitetene som skal 
utføres. Dette gir en praktisk verdi samtidig 
som det kan føre til opplevelse av mestring. 
Bygningens utforming kan også være verdifull 
når de ansatte opplever kontroll over det 
fysiske miljøet som bidrar til reell valgfrihet 
og innflytelse på arbeidsdagen sin, som 
videre gir en følelse av autonomi. Dette gir 
også de ansatte mulighet til å regulere sosial 
interaksjon med kolleger.

Inneklima
For individet vil inneklima ha stor betydning 
for hvordan bygget oppleves og bidrar til 
bruksverdi. Nettstedet Inneklima.no definerer 
innemiljø som inneklima med tillegg av 
estetiske og psykososiale forhold. Ovenfor har 
vi presentert Psykososiale forhold, og i neste 
avsnitt beskriver vi estetiske og symbolske 
forhold. Her beskriver vi altså en noe snevrere 
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variant enn innemiljø – inneklimaet – som det 
finnes mange måleparametre på. Inneklima.no 
beskriver inneklima som bestående av:

1. Det termiske miljø (temperatur-forhold) 
- som er av betydning for menneskenes 
varmebalanse som igjen består av 4 
omgivelsesfaktorer: Lufttemperatur, 
strålingstemperatur, luftfuktighet og 
lufthastighet sammen med bl.a. 2 
personfaktorer: Personens aktivitetsnivå og 
bekledning.

2. Det atmosfæriske miljø  (luft som vi 
puster inn) - som er av særlig betydning 
for respirasjon og sykelighet i luftveier 
og lunger. Omgivelsesfaktorene her er 
“atmosfære”: Gasser, damper, luktstoffer, 
partikler av levende organismer (pollen, 
bakterier, virus, muggsopper, alger m.v.), 
partikler av dødt biologisk eller uorganisk 
materiale (middrester, muggsopper, 
hudavfall, jord m.v.) og luftelektriske forhold 
(bl.a. statisk elektrisitet).

3. Det akustiske miljø - som er av betydning 
for akustikk, hørsel, lydoppfattelse og 
støypåkjenninger.

4. Det aktiniske miljø - som er av betydning 
for belysning, elektromagnetisk miljø og 
organisme-endringer i forbindelse med 
radioaktiv stråling. (NB Radon).

5. Det mekaniske miljø - som er av 
betydning for føle- og smertesans 
og bevegelsesapparatets funksjon. 
Viktige forhold i denne forbindelse er 
slitasjesykdommer og ulykker.

6. Estetisk miljø - som omfatter om 
omgivelsene oppfattes som gode for våre 

sanser (syn, hørsel, lukt, smak, berøring 
og likevekt) – vanligvis med hovedvekt på 
synsinntrykk.

Det er mye forskning og formidling rundt 
kunnskap om inneklimas påvirkning på helse. 
Folkehelseinstituttets anbefalte faglige normer 
for inneklima, med tilhørende kunnskapsstatus 
ble sist revidert i 2015 (Folkehelseinstituttet, 
2015). Det er mindre kunnskap om inneklimas 
betydning for produktivitet og effektivitet i 
brukervirksomheten. Forskning har vist at 
bedre luftkvalitet og noe lavere innetemperatur 
kan gi økt produktivitet i kontorer og 
undervisning (Allen et al., 2016), men det er 
lite systematisk kunnskap om sammenhengen 
mellom temperatur og andre faktorer og om 
en i virkelige arbeidsmiljøer får samme effekter 
som en kan måle i eksperimenter. 
Arbeidstilsynet publiserer og oppdatere jevnlig 
sine anbefalinger og sitt kunnskapsgrunnlag 
når det gjelder inneklima (Arbeidstilsynet, 
2016). Det ser ut til at det er mye å hente for 
brukervirksomheter og for samfunnet ved å 
bedre inneklima. I Samfunnskostnader ved dårlig 
inneklima i Norge, beregner Bakke (2014) at 
store summer går tapt på grunn av sykdom og 
tapte årsverk som følge av dårlig inneklima, og 
peker på at sykehusene er inneklimaværstinger 
i Norge.

Universell utforming
Krav til Universell utforming skal sikre alle 
individuelle brukere samme mulighet til å ta i 
bruk våre bygninger og å oppnå den samme 
bruksverdien. Dette er sikret gjennom blant 
annet krav i TEK 10: 

https://dibk.no/byggeregler/tek/3/12/i/12-1/
https://www.bufdir.no/Uu/nytt/

I praksis er mye av arbeidet med universell 
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utforming basert på veilederen Bygg for alle, fra 
2004: 

https://dibk.no/globalassets/byggeregler4/
tidligere_regelverk/eldre_temaveiledere_og_
rundskriv/2004ho-3-bygg-for-alle.pdf 

Det arbeides med en ny veileder for 
planlegging av Universell utforming etter plan 
og bygningsloven: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/
universell-utforming-i-planlegging-etter-plan--
og-bygningsloven/id2525470/ 
https://www.regjeringen.no/
contentassets/2fa25e9da6944a 
278f6734f602658f5d/veileder_uu_pbl_utkast.
pdf

Ved SINTEF og NTNU har det i mange år 
vært arbeidet med Universell utforming, 
brukskvalitet og fysiske omgivelser for personer 
med ulike behov. Det handler om å finne 
ut av hvordan man kan oppnå den samme 
bruksverdien for ulike brukere med ulike behov 
for tilrettelegging. Noen nylige eksempler på 
det gjelder personer med stort hjelpebehov 
(Wågø & Høyland, 2016), flyktninger og 
asylsøkere (Støa, Hauge, Denizou, Thorshaug, & 
Grønseth, 2016) og boliger for eldre (Aspenes 
et al., 2012). 

Symbolsk verdi

Symbolsk verdi kan knyttes til begreper 
som identitet, kultur, tilhørighet og hvordan 
bygninger kan bidra til at dette skapes for 
individet. F.eks. kan bygningen skape verdi 
for individet når det er overensstemmelse 
mellom det bygningen representerer og 
individets identitet og selvbilde. På den måten 

kan bygget bidra til å styrke individets sosiale 
identitet. I følge sosial identitetsteori har vi 
som mennesker et ønske om å tilhøre ulike 
sosiale grupper (Tajfel, 1982) og tilhørighet 
til en bygning kan tenkes å tydeliggjøre en 
slik gruppetilhørighet. Å jobbe eller å gå på 
litteraturhuset gir for eksempel en annen sosial 
status enn å jobbe eller gå på Lerkendal. Dette 
vil oppleves positivt når bygget for eksempel 
representerer status og anerkjennelse for 
individet. Videre kan også hvor i bygget man er 
plassert, si noe om status, for eksempel hvilken 
etasje. 

Et bygg kan også ha affektive kvaliteter som 
skaper verdi ved at det vekker bestemte 
følelser hos individet (Eriksson, 1993), som for 
eksempel tilhørighet eller at et sted oppleves 
som et godt sted å være. Omgivelsespsykologi 
er et tverrdisiplinert felt som omhandler 
relasjoner mellom de fysiske omgivelsene 
og mennesket. Å forske innenfor denne 
tradisjonen kan bety å stille spørsmål ved 
hvorfor noen omgivelsers estetiske uttrykk og 
atmosfære gjør oss glade, stimulerer oss og 
gjør at vi opplever noen steder som gode å 
være (Cold, 2010). Hensikten med det estetiske 
uttrykk, er å skape positive forestillinger hos 
brukerne om egen identitet. Verdiskapningen 
her ligger i å skape en positiv, sosial identitet 
hos brukeren, konsumenten, slik at varen får 
en symbolverdi og kulturell mening som styrker 
brukerens sosiale status (Cold, 2010). Hvis 
bygget representerer noe negativt eller noe 
individet ikke ønsker å identifisere seg med vil 
det ha en negativ symbolsk verdi.

I henhold til skole har man snakket om 
hvordan arkitekturen – altså bygningens 
karakter, uttrykk, atmosfære – tillegges 
betydning for barn og deres trivsel. I sin 
gjennomgang av arkitekturhistorie finner 
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Kirkeby (2006) en gjennomgående bruk av 
begrepene «hjemlig» og «hyggelig». Bygget 
beskrives som et hjelpemiddel for at skolen 
skal oppleves hyggelig og hjemlig av elevene. 
Motbildet til dette har vært bygninger som 
har preg av institusjoner, slik som brakker, 
sinnssykesykehus og fengsel. En gikk over til å 
skrive om psykologiske hensyn for at barn skal 
trives, og at bygningens størrelse er avgjørende 
for at skolen er et godt sted for barna å være, 
leve, utvikles, leke og arbeide. Med hensyn til 
dette, oppstod det en økende interesse for 
små skoler og det ble argumentert for å skape 
små skoler i de store. 

Oppsummering: Bygningers verdiskap-
ning for individet
Vi har her beskrevet økonomisk verdi, 
bruksverdi og symbolsk verdi for brukere. 
Basert på våre litteratursøk av verdiskaping på 
individnivå, ser det ut til å være mest empiri om 
hvordan formålsbygg skaper verdi når individer 
tar bygget i bruk (bruksverdi). 

I litteraturen er det begrenset fokus på 
hvordan formålsbygg kan skape økonomisk 
verdi for individet. Det er tenkelig at lave 
kostnader ved å ta i bruk bygget eller at 
det gir tilgang på andre fasiliteter, kan gi 
økonomisk verdi for individet. Bygninger i form 
av arbeidsplasser, kan også indirekte bidra til 
økonomisk verdi når det tilrettelegger for at 
individet kan utføre arbeidsoppgaver på en god 
og effektiv måte, som videre vil gi økonomisk 
utbytte i form av lønn.

Bruksverdi på individnivå er verdi som 
skapes når individene tar bygget i bruk. 
Krav om universell utforming skal sikre at 
alle individuelle brukere skal kunne oppleve 
den samme bruksverdien når de tar i bruk 
bygget. Med eksempler fra barnehage, 

skole og arbeidsplasser, har vi vist hvordan 
formålsbygg kan gi psykologisk- og praktisk 
verdi på den måten at det bidrar til å dekke de 
fundamentale psykologiske behov (autonomi, 
mestring, relasjoner) og tilrettelegger for at 
individer mestrer de oppgaver de skal utføre 
i bygget. Det kan variere fra individ til individ 
hva en ønsker å oppnå i samme bygning, eller 
ulikt hvordan de ønsker å oppnå samme mål. 
Dermed blir det viktig at bygget tilrettelegger 
for fleksibilitet og individuell variasjon slik at 
individene kan påvirke hvordan de kan oppnå 
målene sine. Dette knytter vi til opplevelse av 
autonomi og kontroll. Bygget kan også legge til 
rette for at brukerne kan knytte relasjoner til 
andre mennesker. Også dette vil individer ha 
ulikt behov for, og det er viktig at bygget legger 
til rette for at individet selv kan regulere grad 
av sosial interaksjon. Mestring, autonomi og 
relasjoner regnes som fundamentale behov for 
mennesker og noe som bidrar til velvære og 
motivasjon. Bruksverdi for individer kan også 
bidra til verdiskapning for virksomhet, eier og 
samfunn.

Inneklima har betydning for brukernes 
opplevelse av bygget. Forskning viser at 
inneklima har stor påvirkning på individers 
helse og eksperimentelle studier antyder at det 
også har betydning for individers produktivitet. 
Et godt inneklima kan dermed bidra til 
bruksverdi for individer og brukervirksomheter 
vil også ha mye å hente på å bedre inneklima.

Symbolsk verdi er knyttet til hvordan bygget kan 
bidra til å skape identitet, kultur og tilhørighet 
for individet. I litteraturen handler det mye 
om byggets affektive kvaliteter som vekker 
bestemte følelser hos individet. For eksempel 
hvorvidt bygget representerer noe individet 
ønsker å identifisere seg med.



31

Økonomisk verdi

Bygninger gir ulik type verdi også for eiere. 
Det mest åpenbare er den økonomiske, 
finansielle verdien. I et økonomisk perspektiv 
er bygningen en vare som selges og kjøpes i et 
marked, hvor markedet bestemmer verdien. 
Verdien kan måles i bokført verdi (eier), 
avkastning (investor/utvikler), leie og utbytte. 
Eier ønsker en god verdiutvikling og avkastning 
på sin investering. 
Men ulike eiere kan også ha ulike perspektiv, 
interesser og tidshorisont. I løpet av livsløpet 
kan bygget skifte eier mange ganger og det 
hører derfor til sjeldenhetene at det er samme 
eier som er ansvarlig for bygget etter at det 
har vært i bruk noen år. Når vi skal diskutere 
økonomisk verdiskaping for eier kan det 
være nyttig å ha en grovinndeling av de ulike 
perspektivene: 

1. Verdiskapingen som skjer for eier/
eiendomsutvikler/byggherre/tiltakshaver 
ved realiseringen av et prosjekt

2. Verdiskaping, avkastning over tid hos 
byggets eiere (kan skifte gjennom levetiden)

3. Verdiskaping der eier også er bruker av 
bygget

Det vil være investeringer og forventning om 
avkastning i alle disse perspektivene. Det vil 
også være behov for å håndtere risiko i alle 
perspektiver. Det kan likevel være nyttig å 
diskutere dem hver for seg slik ulikheter i 
økonomisk verdiskaping kommer tydeligere 
fram. 

Verdiskaping ved bygging og utvikling 
av eiendommen
Det er relativt mye kunnskap om hva som kan 
bidra til finansiell verdi og utviklingen av et 
godt prosjekt for eier i byggeprosjekter, og vi 
finner dette undervist på flere høyskoler og 
universitet i Norge. Det vil gå for langt å gå inn 
på alle kilder her, men det er flere eksempler å 
norske kunnskapskilder, for eksempel en norsk 
lærebok i Eiendomsutvikling som spesielt tar 
for seg eiendomsutvikling i tidligfase (Leikvam 
& Olsson, 2014) og en rapport om byggherres 
prinsipper og modeller for eiendomsøkonomi 
(Elnan et al., 2007).

Byggekostnadsprogrammet 2005 – 2010, 
hadde som formål å skape et kompetanseløft 
på kritiske områder, både for næringen, 
for forbrukere og for alle som arbeider 
med byggsektoren i Norge. Hovedformålet 
var å redusere byggekostnadene.  Det ble 
gjennomført flere casestudier og publisert 
rapporter om kundekompetanse, produktivitet 
og ledelse. Programmet finansierte også 
en studie av verdiskaping i forbindelse med 
boligutbygging, Valuta for pengene (Arge, 
Wågø, & Knudsen, 2008).

Det er en stor del av forskningen som er 
gjort på verdiskaping i byggeprosessen 
som tar for seg hvordan man skal skape 
brukskvaliteter for brukere, blant annet ved 
hjelp av medvirkningsprosesser (se f.eks. 
Arge & Hjelmbrekke, 2012; Kjølle & Blakstad, 
2014; Støre-Valen, Boge, & Foss, 2016). 
Dette er viktige perspektiver for individer og 
virksomheter som skal bruke bygget (se eget 
kapittel). Men dette er også potensielt viktig 
for økonomisk verdiskaping for eier ved at 
optimalisering kan tiltrekke seg flere leietakere 
som kan være interessert i å betale høyere leie 
eller inngå lengre kontrakter. 

Bygningers verdiskapning for eieren
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Det vil alltid være risiko og behov for 
risikostyring i prosjektutvikling. Det foreligger 
mye kunnskap om risikohåndtering 
og prosjektstyring i forbindelse med 
prosjektutvikling. Forskning på risiko 
og håndtering av denne, spesielt med 
fokus på tidligfase har blant annet vært 
gjennomført i Concept programmet og i 
prosjektstyringsmiljøet på NTNU (https://www.
ntnu.no/concept) (Noen eksempler er Klakegg, 
2016; Klakegg & Lichtenberg, 2016; Samset, 
2015a, 2015b; Torp, Belay, Thodesen, & 
Klakegg, 2016).

Det er også gjort en god del arbeid i for å se 
på styringsmodeller og håndtering av risiko og 
kvalitet, for eksempel i (Hjelmbrekke, Klakegg, & 
Lohne, 2017). 

Verdiskaping ved eierskap
I dette perspektivet ønsker eier avkastning av 
bygget etter at alle drifts- og finanskostnader er 
dekket i et visst tidsrom av byggets livsløp. Det 
eksisterer mye litteratur på eiendomsøkonomi, 
investering og verdisetting av eiendom, og 
det er mange analysemiljøer som følger 
markedsutviklingen tett og som tilbyr oppdatert 
leieprisstatistikk. Det vil falle utenfor rammene 
av denne kunnskapsstatusen å gå inn på alle 
her. 

For å forvalte verdier og leietakere har eier 
en forvaltningsfunksjon som sørger for 
drift, vedlikeholde, service og utvikling av 
eiendommen. Dette kan være i egen regi eller 
innleid fra en eller flere leverandører. Facilities 
Management, Fasilitetsledelse på norsk, er 
etterhvert blitt et etablert fagområde, med 
et eget kunnskapsgrunnlag. Også her er det 
utviklet undervisningsmateriell på norsk, blant 
annet Haugen (2008), Sæbø & Blakstad (2009), 
Støre-Valen, Bjørberg og Gissinger (2012).
KoBE - kompetanse for bedre 

eiendomsforvaltning, er et program under 
Statens bygningstekniske etat, som følger 
opp NOU 2004: 22 Velholdte bygninger 
gir mer til alle, i henhold til kommunal 
eiendomsforvaltning. Et av resultatene fra 
KoBE er en veileder som har som ambisjon å 
beskrive hva som skal til for at man skal lykkes 
med kommunale eiendomsforetak (KoBE, 
2011).

For å se på optimalisering av investeringer 
gjennom byggets livsløp er det utviklet 
metodikk for LCC, Livssykluskostnader. Her 
har Norge hatt en viktig rolle i utvikling og 
publisering av metodikk, blant annet i Bjørberg, 
Eide og Stange (1993) og Bjørberg, Larsen og 
Øiseth (2007).

Et viktig aspekt i levetidsanslyser er kunnskap 
om vedlikehold, levetid og tilstandsvurderinger. 
NTNU har utviklet et fagmiljø innenfor 
eiendoms utvikling og forvaltning som jobber 
spesielt med dette og som har vært aktiv både 
i publisering og undervisning. Dette miljøet 
har i samarbeid med Fakultet for Arkitektur 
og design samarbeidet i snart 15 år om 
masterprogram innen Eiendomsutvikling og 
forvaltning (https://www.ntnu.no/metamorfose). 

Kunnskap om kvalitet og levetid for ulike 
materialer og bygningstekniske løsninger over 
tid er viktig for bygningers tilstand og dermed 
verdi for eiere over tid. I Norge har SINTEF 
Byggforsk vært ledende i testing og sertifisering 
av materialer og produkter. Kunnskapen gjøres 
tilgjengelig for byggenæringen gjennom blant 
annet Byggforskserien og ulike håndbøker og 
rapporter. Som en del av dette har det vært 
utviklet kunnskap om konsekvenser av endret 
klima på byggetekniske løsninger og materialer 
(http://www.sintef.no/klimatilpasning-av-
bygninger). 
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Verdiskaping ved kombinert eierskap 
og bruk
I noen tilfeller er eier også bruker. I dette 
perspektivet kombineres eiers økonomiske 
verdi med eiers bruksverdi. Investeringer i 
eiendommen skal da i tillegg til avkastning 
tilfredsstille et eget brukerbehov og 
eiendommen har derfor også har en 
økonomisk verdi som produksjonsmiddel. 
På engelsk kalles dette ofte for «owner-
occupied buildings», og det er en rimelig stor 
mengde litteratur som tar for seg dette tilfellet 
under terminologien Corporate Real Estate 
Management, CREM. Det som omhandler 
verdi for bruker vil også gjelde for eier i et 
CREM perspektiv. Det kan i enkelte tilfeller 
være motstrid i enkelte beslutninger mellom 
det å få maksimal avkastning på eiendommen 
og maksimal bruksverdi. Prioriteringer da vil 
avhenge av eiers hovedformål med bygningen 
og dennes eiendomsstrategi. Det er relativt 
få norske kunnskapskilder om CREM, men 
området er relativt godt dekket, spesielt når 
det gjelder det strategiske perspektivet i 
internasjonal litteratur. 

Miljøverdi

Flere og flere virksomheter, også byggeiere, 
får et større fokus på samfunnsansvar 
og dermed også miljø. Det rapporteres 
på «triple bunnlinjer», slik at hvordan 
virksomheten presterer på samfunnsansvar, 
miljø, hederlighet, arbeidsforhold, lokalt 
engasjement, menneskerettigheter etc, også 
er blitt et tema i styrerommene. Samtidig 
er det en økende annerkjennelse av at det 
også er lønnsomt å drive miljøvennlig. Et 
bygg som er energieffektivt sparer miljøet 
for klimagassutslipp, leietakerne for høye 
energikostnader, og kan potensielt gi økt 
lønnsomhet til eierne.

Noen av de større offentlige byggeierne har 
tatt et lederskap for å fremme samfunnsansvar 
og bidra til verdiskaping ved å fokusere på 
miljø. For eksempel har Statsbyggs en egen 
miljøstrategi med mål om å bidra til kutt 
i klimagassutslipp, redusert ressursbruk 
og å unngå helse- og miljøvennlige stoffer 
samt å bidra til lokale miljøløsninger. I tillegg 
har de bidratt til utvikling av metodikk for 
klimaregnskap (klimagassregnskap.no) og 
nullutslippsbygg, for eksempel på Evenstad 
i samarbeid med blant annet ZEB (http://
www.zeb.no/index.php/en/pilot-projects/217-
campus-evenstad). Forsvarsbygg har også en 
miljøstrategi hvor et av målene er å redusere 
ressursbruken, blant annet energibruk og 
klimautslipp (http://www.forsvarsbygg.no/Vi-tar-
vare-pa-miljoet/). 

Lokalisering av bygg har stor betydning 
for miljø, blant annet fordi det påvirker 
klimagassutslipp, trafikkbelastning, det 
biologiske mangfoldet, samt helse og trivsel. 
Spesielt lokalisering av arbeidsplasser og 
boliger, men også handel har stor betydning 
for miljøvennlig transport og utvikling av byene. 
Miljødepartementet og Statsbygg har utviklet 
en veileder for statlig lokalisering og god by- 
og stedsutvikling (https://www.regjeringen.no/
globalassets/upload/MD/Vedlegg/Rapporter/
statlig_lokalisering_0809.pdf).

Ønsket om miljøvennlig transport og 
korte reiseveier har ført til at det er en 
trend med utvikling av eiendom rundt 
kollektivknutepunkter. Dette vil framover ha 
stor betydning for byutvikling, miljø og eiers 
verdiutvikling. Lokalisering er også viktig for 
økonomisk verdi i og med at leieprisene 
varierer med lokalisering, og tilgjengelighet 
av tomter er mindre i områder med stort 
etterspørsel etter eiendom. Det ser ut som 
om det er mindre forskning og kunnskap 
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om sammenhengen mellom miljøvennlig 
lokalisering og eiers verdiutvikling, samt 
hvordan slike beslutninger kan optimaliseres 
sett fra eiers eller fra samfunnets synspunkt. 

De mest miljøvennlige kvadratmeterne er de 
som ikke blir bygget (og som derfor heller 
ikke bruker ressurser til drift og vedlikehold), 
arealeffektivitet er derfor viktig for ressursbruk 
og klimautslipp. Høy arealeffektivitet må vektes 
mot tilpasningsdyktighet og eiers muligheter 
for å huse ulike typer leietakere og dermed 
ressurseffektivitet over tid. Akkurat hvor 
grenseverdiene for ressurseffektivitet på kort 
og lang sikt ser det ut som om det mangler 
kunnskap om. 
Det finnes mye kunnskap om energi og miljø 
i bygg- og anleggssektoren og å gå gjennom 
alt dette vil falle utenfor rammene av denne 
rapporten. Det er likevel tydelig at det er 
mindre kunnskap om hvordan og hvor mye 
dette bidrar til verdiskaping hos de ulike 
aktørene. Her er det trolig behov for mer 
kunnskap. 

Symbolsk verdi

Selv om det er vanskeligere å tallfeste vil også 
verdier knyttet til merkevare, og dermed 
også sosiale og kulturelle verdier bety noe for 
eiere av bygg. Forholdet til byutvikling, deling 
av funksjoner med samfunnet rundt, bidrag 
til oppgradering av byområder eller satsing 
på høy kvalitet og arkitektur kan bidra til det 
bildet samfunnet rundt får av byggets eier. Et 
eksempel er ved utbygging av Sparebank 1 
i Trondheim, der det var klare målsetninger 
om «å gi noe tilbake til byen» samt høye 
miljøambisjoner (Blakstad & Andersen, 2013). 

Hvordan byggeier bidrar til utvikling av 
sosiale- og kulturelle verdier, kan også trolig 

bidra til en oppgradering av området der 
bygget ligger som igjen kan tiltrekke seg flere 
eller nye typer leietakere. Hvordan byggeier 
forholder seg til dette vil være avhengig av 
ønsket merkevare og markedssegment. Slik 
vil både utøvelse av samfunnsansvar og en 
bevisst satsing på merkevare kunne bety noe 
også for verdiskaping hos eier og verdiutvikling 
på eiendommen. Igjen er det lite konkrete 
resultater fra forskning som viser effektene av 
dette i praksis.

Påvirker tilpasningsdyktighet 
eiers verdi?

I alle tre eierperspektiver vil mulighet for 
tilpasning til ulike leietakeres behov ha 
betydning for eiers verdiskaping. I Norge 
har det en tid tilbake vært flere program for 
kunnskap om levetider og tilpasningsdyktighet, 
finansiert av Norges Forskningsråd. Der ble 
det blant annet utviklet kunnskapsgrunnlag og 
definisjoner for tilpasningsdyktighet, se figur. 
Dette er blant annet gjengitt i Arge og Blakstad 
(2010), Arge og Landstad (2002) og Blakstad 
(2001).

I en studie av ulike typer byggherrer og deres 
vilje til å investere i ulike typer tiltak for å bedre 
tilpasningsdyktigheten fant Arge og Landstad 
(2002) at eiere som selv skulle bruke bygget var 
mest villig til å investere i tilpasningsdyktighet, 
fulgt av eiere med langsiktig perspektiv.
Det er utviklet verktøy for å vurdere en 
eiendomsporteføljes fysiske infrastruktur, 
blant annet teknisk tilstand, egnethet og 
tilpasningsdyktighet opp mot virksomhetens 
behov. Dette skal gi en helhetlig analyse som 
grunnlag for en forvaltnings- og utviklingsplan 
for porteføljen (https://www.multimap.no/).
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Som vi ser er det utviklet modeller, verktøy og 
teori, men det er fremdeles liten kunnskap om 
hvordan tilpasningsdyktighet og muligheter 
for endring påvirker økonomisk verdi og 
brukskvalitet i praksis.

Figur 4: Figuren viser definisjoner av fysisk tilpasningsdyktighet basert på Blakstad (2001), gjengjitt 
fra Blakstad (2014).

Figur 5. Verktøy for å vurdere en eiendoms fysiske infrastruktur. 
Hentet fra: https://www.multimap.no/
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Oppsummering: Bygningers 
verdiskapning for eieren

Økonomisk verdi for eier, handler i stor grad 
om eierens avkastning på sin investering i 
bygningen. Ulike eiere kan ha ulike perspektiv, 
interesser og tidshorisont. I denne rapporten 
har vi derfor valgt å skille mellom verdiskaping 
ved bygging og utvikling av eiendommen, 
verdiskaping ved eierskap og verdiskaping ved 
kombinert eierskap og bruk. 

Det er relativt mye kunnskap om hva som 
kan bidra til finansiell verdi og utvikling av 
eiendommen for eier i byggeprosjekter. Blant 
annet er det flere prosjekt og studier som 
har sett på redusering av byggekostnader. 
Optimalisering av bruksverdi for brukerne av 
bygget kan skape økonomsik verdi for eier i 
form av at man kan tiltrekke seg flere leietakere 
som kan være interessert i å betale mer eller 
å inngå lengre leiekontrakter. Det foreligger 
også mye kunnskap om risikohåndtering og 
prosjektstyring i byggeprosjekter. 

Verdiskaping ved eierskap handler i stor grad 
om eiers avkastning av bygget etter at alle 
drifts- og finanskostnader er dekket i et visst 
tidsrom av byggets livsløp. Det dreier seg mye 
om drift, vedlikehold, service og utvikling av 
eiendommen. Facilities Management har blitt 
et viktig fagområde for eiendomsforvaltning.

I noen tilfeller er eier også bruker, og 
i dette perspektivet kombineres eiers 
økonomiske verdi med eiers bruksverdi. 
I tillegg til avkastning skal investeringer i 
eiendommen tilfredsstille et eget brukerbehov 
og eiendommen har derfor også har en 
økonomisk verdi som produksjonsmiddel for 
eier. Det finnes en del litteratur på dette under 

begrepet Corporate Real Estate Management 
(CREM).

Miljøverdi for eier handler i noen grad om 
energieffektiv drift av bygget som kan gi 
redusert klimagassutslipp og potensielt økt 
lønnsomhet til eierne, men det har også blitt 
et fokus på å fremme eiernes samfunnsansvar. 
Lokalisering av bygg har blitt et viktig tema i 
den sammenheng, som for eksempel utvikling 
av eiendom rundt kollektivknutepunkter.

Symbolsk verdi er verdier knyttet til merkevare 
og sosiale og kulturelle verdier. Byutvikling og 
byggets rolle i samfunnet er en viktig del av 
byggets symbolske verdi. Det er tenkelig at slik 
symbolsk verdi og attraktivitet, også vil tiltrekke 
seg flere eller nye typer leietakere.

Avslutningsvis i denne delen har vi diskutert 
hvorvidt tilpasningsdyktighet påvirker eiers 
verdi. I en bygnings livsløp er det tenkelig at 
eiers behov og ønske om verdioppnåelse 
vil endre seg. Et bygg med høy generalitet, 
fleksibilitet og elastisitet vil være godt rustet til 
å tilpasse seg disse endringene, men det krever 
at eier investerer i ulike tiltak for å øke denne 
tilpasningsdyktigheten.
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De bygde omgivelser legger til rette for 
samfunnets verdiskapning. Bygninger gir en 
direkte verdiskapning gjennom utforming av 
knutepunkter, tilrettelegging for produksjon, 
tjenesteyting og annen bruk, samt god 
utnyttelse av ressurser og bærekraftige 
miljøpåvirkninger. Bygninger gir også en mer 
indirekte verdiskapning gjennom estetiske 
opplevelser, sosial tilrettelegging, livskvalitet, 
tradisjon og innovasjon, og lokal og global 
identitet.

Økonomisk verdi

For samfunnet er bygningers økonomiske verdi 
både på mikro- og makronivå. For samfunnet 
som helhet, på makronivå, er den økonomiske 
verdien knyttet til hvor god avkastning man får 
på de ressursene som brukes til bygninger, og 
til hvor godt bygg og steder legger til rette for 
at andre kan få avkastning på sine ressurser. 
Bygg legger til rette for et velfungerende 
næringsliv, effektive samfunnsinstitusjoner, 
muligheter for handel, og effektiv transport. 
(Økonomisk verdi på mikronivå beskrives under 
de øvrige interessentene; virksomhet, eier og 
sluttbruker) 

Bygninger og infrastrukturen mellom dem kan 
være avgjørende for i hvilken grad man kan 
utnytte og utvikle alle individers ressurser. Et 
konkret eksempel er universell utforming, som 
gjør det mulig for mennesker med en eller 
annen form for funksjonshemming å delta i et 
normal arbeids-, studie- og samfunnsliv. Dette 
er bra både for individet og samfunnet, og 
bidrar til at verdier blir skapt på alle nivåer.

Bruksverdi

Bruksverdien for samfunnet er på et 
overordnet nivå, og er knyttet til hvordan 
byer, nabolag og steder fungerer som helhet, 
og hvordan de er i stand til å tilpasse seg og 
transformeres etter hvert som samfunnets 
behov endrer seg. Den viktigste bruksverdien 
for samfunnet er hvordan bygningene og 
stedene er egnet for formålet. Men bruksverdi 
dreier seg også om hvor tilpasningsdyktige 
stedene og byggene er, hvor godt de kan 
egne seg for fremtidige og kanskje ukjente 
formål. Dette vil inkludere arkitektoniske 
og planmessige løsninger, tekniske og 
miljømessige løsninger, transport, tilpasning til 
omgivelsene, og estetisk verdi.

Eksempler er de endringene som er 
gjennomført og planlegges i havneområder og 
sjønære områder i mange norske byer. Dette 
var tidligere industriområder, hvor man bygde 
skip og lasset, losset og lagret varer. Områdene 
var store arbeidsplasser, men ikke offentlige 
tilgjengelige, og anlegg, jernbanespor og kaier 
stengte mellom sjøen og resten av byen. 
Ettersom handel, industri og transport har fått 
andre krav og behov, har dokkene, havnene 
og industrianleggene i mange byer blitt 
transformert til boligområder og kommersielle 
sentra. Bruksverdiene i de opprinnelige 
industri- og verkstedsbyggene ligger i den 
tilpasningsdyktigheten områdene viser seg å 
ha i omdannelse fra en bruk til en helt annen 
bruk. Dette er ikke bare tomt og beliggenhet, 
men hele det industrielle miljøet som knytter 
sammen fortidens industrisamfunn og livsstil 
med fremtidens tjenestesamfunn og livsstil. 
Man går fra en bruksverdi til en helt annen 
bruksverdi.

Bygningers verdiskapning for samfunnet
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Et annet, tilknyttet eksempel er utbyggingen 
av store kjøpesentra i utkanten av byer og 
tettsteder (Spaans, 2017). Disse er effektive 
shoppingsteder, og har stor bruksverdi som 
nettopp det, men det er verdt å diskutere om 
disse bidrar til den samlede brukskvaliteten 
for byene. Det er blant annet tydelig at vanlige 
butikker i sentrum sliter, og at dette bidrar til 
en endring av hva slags virksomhet som skal ha 
tilhold i byene. Det er også knyttet til spørsmål 
rundt transport og miljø. 

Dette gjelder mange typer formålsbygg, hvor 
måten offentlige og private tjenester ytes på 
blir endret. Mer skjer digitalt og andre aktører 
er involvert. Undervisningsform på skoler 
endrer seg over tid, universiteter digitaliseres 
og blir lokale/globale møteplasser, sykehus 
har kortere liggetid og andre fordelinger 
mellom ulike nivåer i helsevesenet, stadig flere 
varer selges via nettet og butikkene får preg 
av showroom, det er økte krav til sikkerhet 
i offentlige institusjoner, osv. Noen av disse 
endringene i bruken av bygninger fanger vi 
opp, andre bruksendringer er vanskelig å se 
på forhånd. Derfor er bygningers verdi for 
samfunnet også knyttet til områders evne 
til å håndtere og tilpasse seg fundamentale 
endringer i bruken.

Symbolsk verdi

Bygninger skaper symbolske verdier gjennom å 
være en integrert del i vår kultur, og gjennom å 
gi livskvalitet til menneskene i samfunnet.

Byggene er noe vi identifiserer oss med og som 
gir uttrykk for noe vi er eller vil være. Bygninger 
kan uttrykke vår identitet, og kan også bidra til 
kulturell innovasjon. 

Omformingen av Bjørvika med Barcode, 
Operaen, Munch-museet og andre kulturbygg 
er et eksempel på dette, hvor vi både har fått et 
ikonisk og identitetsskapende bygg (Operaen) 
som har gitt mange et annet forhold til både 
bygg og opera, og hvor vi har transformert en 
hel del av Oslo fra utilgjengelig havneområde til 
urban kommersiell og kulturell tjenesteyting. 

Ålesund som jugendby, de hvite Sørlandsbyene, 
Nidarosdomen eller stoppestedene langs de 
Nasjonale turistveiene er andre eksempler på 
bygg som mange identifiserer seg med, og som 
gir både ramme og innhold til hele byer eller 
områder.

Eksemplene illustrerer byggingen av kultur 
og identitet, og er samtidig eksempler på at 
kulturer – inkludert de bygde – må praktiseres 
for å opprettholde sin verdi. Med det menes 
for eksempel at dersom det ikke bor folk i en by 
deler av året, eller handel flyttes til kjøpesentre 
utenfor byen, endres verdien og kulturen.

I boka «Brandscapes» skriver Anna Klingmann 
(2007) om hvordan økonomien i løpet av 
1900-tallet endret seg fra produksjon til 
forbruk, og hvordan arkitekturen samtidig 
endret seg fra et moderne fokus på funksjon 
til et post-moderne fokus på tegn og symboler. 
Etter hvert som arbeidslivet i stadig større 
grad endrer seg til å bli kunnskaps- og 
idearbeid (Carlsen, Clegg, & Gjersvik, 2012), 
og økonomien handler om identitet og 
opplevelse, får arkitekturen en ny rolle som 
både aktør og arena i denne opplevelsen. 
Klingmann (2007, s.8) utforsker hvordan 
«arkitektur er et medium for å skape identitet 
for folk, samfunn og steder. (…) en strategisk 
kommunikasjonsprosess mellom brukere 
og arkitekter for å produsere varige og 
meningsfulle transformasjoner.»
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I mindre skala: gode nabolag som er trygge 
oppvekstområder, gode bygdesentrum 
som er naturlige samlingssteder, attraktive 
idretts- og kulturanlegg, effektive og trygge 
kollektivknutepunkter, eller autentiske 
handlegater og torg. Disse er flettet inn i 
dagliglivet og gir kvalitet til hverdagen og livet 
til de som bruker dem. Gode bygg er slik en del 
av det gode liv.

Miljøverdi

Den miljømessige verdien av bygninger er av 
stadig økende viktighet for samfunnet. For den 
enkelte eier og bruker er miljømessig verdi 
primært knyttet til bærekraftige løsninger i det 
enkelte bygg. For samfunnet er miljømessig 
verdi i stor grad knyttet til at sammensetningen 
av bygninger og infrastruktur, og systemer dem 
imellom er bærekraftig.

Det er av stor verdi for samfunnet at områder, 
steder og byer har en miks av boliger, 
institusjoner, butikker, bedrifter og tilbud 
som gjør at mennesker kan leve, jobbe og 
transportere seg på en miljøvennlig måte, 
gjennom et helt livsløp.

Bygninger står for 40% av energiforbruket 
og derfor har det i løpet av de siste tiårene 
vært mye fokus på energieffektivisering i 
byggenæringen. Basert på mange større 
satsinger fra 1980 og framover er det 
utviklet sterke fagområder på dette i Norge. 
Dette har lagt grunnlaget for blant annet 2 
forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) 
hvor byggebransjen sammen med NTNU og 
SINTEF har gjennomført arbeid og flere piloter 
knyttet til ZEB, Zero Emission Buildings (http://
www.zeb.no/index.php/no/) og fra om med 
2017, ZEN, Zero Emission Neigbourhoods 

(https://www.ntnu.no/zen). Det er et stort antall 
doktorgrader, publikasjoner og lærebøker som 
er utviklet på dette området. Disse blir også 
brukt i undervisning.

Oppsummering: Bygningers 
verdiskapning for samfunnet

I tillegg til å ha en verdi for eiere, virksomheter 
og enkeltindivider, har bygninger verdi for 
samfunnet som helhet. Økonomisk dreier 
det seg om hvordan man bruker samfunnets 
ressurser, men ikke minst om hvordan 
bygninger – enkeltvis og samlet – legger til 
rette for effektivt næringsliv, velfungerende 
samfunnsinstitusjoner, handel og transport. 
Videre om hvordan man legger til rette for 
trygg oppvekst, fysisk aktivitet, gode og sikre 
samlingssteder, og tilhørighet. På lang sikt er 
også samfunnets bruksverdi knyttet til hvordan 
byer, steder og områder kan tilpasses og 
endres til nye former for virksomhet.

For mange vil bygningers store 
samfunnsmessige verdi være knyttet til 
deres symbolske og kulturelle kvaliteter. De 
representerer vår kultur, er attraksjoner, gir 
tilknytning og identitet, og bidrar til både 
bevaring og innovasjon.

Bærekraft er et sammensatt begrep som 
omhandler alle de verdiene og kvalitetene som 
er omtalt her. Miljømessig verdi er en viktig del 
av bærekraft, og for samfunnet er det viktig at 
bygg i tillegg til å ha høy miljømessig kvalitet 
hver for seg, også inngår i helhetlige systemer 
(byer, nabolag) som gir god miljømessig verdi.
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Oppsummering: Bygningers verdiskapning

Denne rapporten har kartlagt 
kunnskapsgrunnlaget for bygningers 
verdiskapning, med vekt på norske forhold. 
Som det fremgår i både teksten og referansene 
er dette grunnlaget mangfoldig og flerfaglig. 

Vi startet rapporten med å skissere et 
rammeverk av interessenter og ulike former 
for verdiskapning som bygninger kan ha 

for disse. Hvert kapittel i rapporten gir en 
oversikt over gruppe interessenter (bruker 
(virksomhet og individ), eier, samfunn), og ulike 
former for verdiskaping som bygninger bidrar 
med for denne interessentgruppen. Kapitlet 
avsluttes med en kort oppsummering for den 
aktuelle interessenten. Nedenfor finner du en 
stikkordsmessig oppsummering i tabellform, 
basert på rammeverket.

Tabell 2: Oppsummering av verdiskapning for de ulike interessentene i rapporten.
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Rapporten er ikke en komplett og endelig 
kunnskapsstatus på bygningers verdiskaping. 
Ambisjonen har vært å lage et grunnlag for 
en balansert fremstilling av verdiskaping 
for ulike interessenter, og kunnskapsstatus 
slik forskning og erfaring fremstiller det 
i dag. Gjennom forskning og innovasjon 
både i bygge- og eiendomsbransjen og 
hos alle aktørene i samfunnet vil det hele 
tiden skapes ny forståelse og nye løsninger. 
Rammeverket som rapporten foreslår viser 
hva det hersker enighet om er viktige faktorer 
for bygningers verdiskaping, og gir således et 
godt fundament for retning på ny forskning 
og kunnskapsproduksjon om bygningers 
verdiskapning. 
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