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Bygging av boliger 
utenfor de store byene
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Norge 
urbaniseres

Kilde: SSB



Norge trenger ikke
mer urbanisering

Kilde: E24



Jobbene har kommet 
nærmere distriktene



• Bilde fra Applied Autonomy

Byer bygget for 
fremtidens løsninger



Vi trenger en 
knutepunktstrategi

2.0



Vi vet ganske mye om 
hvordan folk vil bo

27% 46% 27%



Barnefamilier flytter
ikke fra Oslo til Ski 
for å bo i leilighet
på stasjonen



Sentral beliggenhet
er ikke viktigst

9%
14% 16%

23%

34% 34%

40%
45%

66%

13%

23%

17%

40%

19%
22%

35%

28%

52%

Med 2 barn
Uten barn



• Bilde av sletter av eneboliger

Strengere krav til 
naturbevaring



• Bilde av knaus

Bilde: Nibio

Knaus



Drangsvann



• Nullutslipp i byggeprosess
• Økt energieffektivitet i boligene
• Materialinnovasjoner
• Ikke bygge ut dyrket mark, myr og verneverdig natur
• Sikre arealeffektivtet, også ved distriktsutbygginger 
• Bidra til gode nærtransportløsninger

Vi som boligbyggere må
bevise vår bærekraft



De mest klimavennlige 
husene er de som aldri 
blir bygget



• Mer småhusutbygging i distriktene demper presset på byene

• Behov for endring i knutepunktstrategien – Selvkjørende busser
og el-biler åpner for boligsatellitter lenger unna sentrum.

• Vi boligbyggere må lære oss å bygge med mindre klima- og
miljøavtrykk – nei til nedbygging av dyrket mark og sårbar 
natur

• Det må bli mye mer attraktivt å rehabilitere fremfor å rive – Mer 
Enova-midler må gå til privatboliger

Oppsummering



Takk for oppmerksomheten.

Stor nok til å lykkes 
– liten nok til å lytte


	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Norge urbaniseres
	Norge trenger ikke mer urbanisering
	Jobbene har kommet nærmere distriktene
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Vi vet ganske mye om hvordan folk vil bo
	Barnefamilier flytter ikke fra Oslo til Ski for å bo i leilighet �på stasjonen
	Sentral beliggenhet er ikke viktigst
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Drangsvann
	Vi som boligbyggere må bevise vår bærekraft
	De mest klimavennlige �husene er de som aldri �blir bygget
	Lysbildenummer 17
	Lysbildenummer 18

