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INTRODUKSJON

KORT OM OPPDRAGET

Prosjektet Grønn Fjellhageby tar opp relevante og
tidsaktuelle samfunnstema om bærekraftig hytteutvikling. Nasjonalparken Næringshage har engasjert Pir II, som sammen med Næringshagen har
gjennomført to workshoper med bred deltakelse
fra lokalsamfunn, næringsliv, offentlig forvaltning
og politikere i Oppdal og Rennebu kommuner.
Tema HYTTA i bred forstand har vært diskutert.
Det har vært og luftet tanker om og holdninger
til HYTTA, sett i sammenheng med naturen rundt
oss, stedstilpasning og identitet, kulturlandskap
og kretsløp, transport, energi-, ressurs- og materialbruk. Prosjektet har også sett på tema som
miljøprofil og sosial verdiskaping, og samspillet
mellom hytteeier og lokalsamfunn.
I prosessen har Pir II brukt prinsipper fra BREEAM
Communities, et verktøy for å systematisere arbeidet med sosial, miljømessig og økonomisk
bærekraft i planprosesser. Verktøyet er brukt både
som et prosessverktøy for planlegging av to workshoper og som et dialogverktøy i workshopene
med lokalsamfunnet. Dette gjenspeiles i denne
rapporten, som også viser hvordan BREEAM Communities kan brukes som et sertifiseringssystem
i arealplanleggingen, som kan sikre bærekraftige
løsninger for Oppdal og Rennebu som hyttekommuner.

HVA VIL VI OPPNÅ

Pir II har jobbet tre ulike innfallsvinkler for klimavennlig tilnærming til tema hytter:
HYTTA – der rommet er attraksjon
OMGIVELSER – med stedet som attraksjon
OPPLEVELSER – der attraksjon er knyttet til mat,
reiselivsprodukter, tjenester og transport
Som del av prosjektet har Pir II laget en overordna
landskapsanalyse for Oppdal og Rennebu. Tema
som er overordnet presentert er landskapsøkologi,
kretsløp, landskapssoner og naturtyper. Analysen
er brukt til å gi forståelse av hva hyttebrukere og
hyttebygging kan bidra med, og hvordan utvikling
kan forsterke og gi tilbake til det lokale kretsløpet,
til landskap, biologisk mangfold og lokalklima.
Det er presentert tre scenario for hyttekonsept som
gjenspeiler natur- og kulturlandskapet og tettstedene Oppdal og Berkåk. Urbanhytter, Sæterhytta
og Naturhytta.

Nasjonalparken Næringshage ønsker med sin
prosess å:
få en felles visjon og lage framtidsbilder for
«grønn fjellandsby»
engasjere alle aktører i hytteutvikling;
lokalt næringsliv, lokale og regionale
myndigheter (kommunen/
fylkeskommunen), grunneiere,
eiendomsutviklere/utbyggere,
leverandører/produsenter av hytter,
FoU-miljø, hyttebrukere
skape forståelse av hva bærekraftig hytteut
vikling innebærer for ulike parter
fremme innovasjon og bidra til
nytenkning rundt hytteutvikling, i alle ledd
i utviklingen fra overordna planlegging til
utbygging og daglig bruk av hytta
enes om målsetting om kvalitet i tillegg
til kvantitet, med kriterier for hva som kan
være bærekraftig og klimavennlig
hytteutvikling
øke bevisstheten hos alle parter om
landskapets, tettstedenes og omgivelsenes
identitet i dag, og hvordan identiteten kan
endres over tid, at identiteten kan styrkes
eller svekkes
lage en verktøykasse med flere redskap
som ulike aktører kan benytte i bærekraftig
og klimavennlig hytteutvikling
gi gode assosiasjoner og attraktive arkitek
toniske uttrykk til «grønn fjellandsby»

HVORDAN OPPNÅ

For å oppnå bærekraftig og klimavennlig hytteutvikling viser Nasjonalparken Næringshage sitt innovasjonsprosjekt Grønn fjellandsby at alle parter
og alle ledd i hytteutviklingen må ha et engasjement, en vilje og de må spille på lag.:
-

Arenaer for dialog og kommunikasjon og
kunnskapsdeling
Enighet om, forankring av og eierskap til
visjon og målsetting
Lage rammer/planer og føringer for å
oppnå ønsket utvikling
Lage gode verktøy for å måle bærekraft i
utviklingen, vise måloppnåelse
Utvikle nye modeller for verdiskapning,
økonomisk samarbeid og fordeling,
med mål og kriterier om bærekraft
Gjennomføre pilotprosjekt for å vise eksem
pler og muligheter
Vise vilje og tålmodighet for å dreie dagens
situasjon mot en mer bærekraftig retning

Gjennom økt kunnskap hos de ulike partene, og
forståelse for bærekraftige kretsløp, vil hytteutviklingen kunne få en bærekraftig retning for kommunene Oppdal og Rennebu *
* Se veien videre: side 26.
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INTENSJONER
FRA - TIL

FRA
Økonomisk vekst
Ensidig konkurranse
Fragmentert utvikling
Lokalt
Top-down
Lineære verdikjeder
Økonomisk internalisering
Monokulturer
Monetære verdier
Like muligheter
Ubalanse

TIL
Mangfold og livskvalitet
Samarbeidende nettverk
Strategisk utvikling
Regionalt/ Nasjonalt
Bottom up
Sirkulære verdikjede (kretsløp)
Økologisk internalisering
Diversitet/ mangfold
Verdimangfold
Rettferdighet
Balanse
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WORKSHOP 1
SITATER

«Interessant å segmentere hyttene i forhold til
terreng og kundegrupper. Det gjøres i boligbygging og var øyeåpner at det også er potensiale å tenke på samme måte i hyttebygging.»
«Vi brukte mye tid på å diskutere arealbruk.
Mye vil drives av marked og kjøpere, men
også av hvilke krav som stilles av kommunen i planene.»
Fra fylkets side er det et sterkt ønske om å ligge i front,
blant annet ved å koble opp mot kunnskapsmiljøer.
For å kunne avlaste risikoen det er å ligge i front så
er det en ide å lage en allianse og sikte langt opp og
frem mot en pilotgruppe – ikke bare inkrementell
forbedring men en radikal forbedring.

Positivt å se at det er verdifullt
å samle ulike bransjer, ser at vi
er avhengig av hverandre for
å få i gang utvikling.

Spennende å se hva som finnes av
ressurser. Ved å få med enda flere
ulike grupper vil det komme fram
enda flere ressurser. Stort potensiale
for å engasjere bredt i Oppdal.

«Godt å se at også utbyggere
er enige i at arealbruk og hyttefelt er viktig å ta hensyn til.»
«Miljøhytter er prisgitt kunden, derfor
går det sent. Ser at vi må diskutere på
plan-nivå, også detaljreguleringsplan.
Må gjøres noe gjennom forskrifter for å
få med mange nok.»

Ser spenninger mellom hva
som er ønsket, bærekraftig og
faktisk utvikling.
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WORKSHOP 1
OPPDAL OG RENNEBU

OMGIVELSENE OG LANDSKAPET

Oppgaven om omgivelser fokuserte på landskapets
ulike soner, forskjellige karakterer og ulike grader
av sårbarhet. Deltagerne fikk en modell som skjematisk viste de ulike sonene i Oppdal og Rennebu
fra sentrum, gjennom jordbrukslandskapet, kulturlandskapet, skogslandskap og til fjellalandskapet over tregrense. De diskuterte og illustrere hvor
langt ulik typer infrastruktur skulle strekke seg i
denne graderingen, hvor tett og hvor mange hytter
landskapet tålte, samt kom med innspill og ideer til
ulike hyttekonsepter som varierte avhengig av hvilken sone de lå i.

Berkåk

Oppdal
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WORKSHOP 1
RESSURSKARTLEGGING
Elver

Vill natur, nasjonalparker og landskapsvernområder

Fiskevann

Variert
terreng

Torv

Håndtverkstradisjon
Rennebumartnan

Ull

Varierte opplevelser
(sentrum-kulturlandskap-villmark)

NATUR: AREAL
OG ØKOLOGI

RESSURSER

Høyfjell og
lavfjell
Vid dal

Skifer

Jakt- og fiskemuligheter
Barnas
Naturverden

Rauøra/
strand

Sikre snøforhold

Ville dyr og
husdyr

Bygningsmiljø
Golfbane
Sauekjøtt

21 lokalmatbedrifter

Mjuklia (zipline, klatrevegg,
kassestabling)

Vangfeltet

Aktivt landbruk

LOKAL ØKONOMI
Variert arbeidsmarked (lav arbeidsledighet)

OG KULTUR
Tog
Helårs
turstier

Samisk
kultur

Skistadion, heis
og løyper

Levende bygde
samfunn
(Kroken Bakeri
mm.)

Pågående
planprosesser

Gode skoler

Tilgjengelighet
Nærhet
til E6

Plankontoret

Rikt kulturliv
(filmfestival,
galleri, museum, mm)

ORGANISERING
LEDELSE
SAMARBEID

Levende sentrum

TRANSPORT/
MOBILITET

Mandelpotet

Lokalbefolkning

En time fra
Trondheim

Sykkelsport

OG ENERGI

Potensielle
investorer
Trygt
nærmiljø

Kulturhus
(kino, badeanlegg, bibliotek)

Luggumtnettverket

Attraktive
hytter i sentrum
God turistinfo
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LANDSKAPSANALYSE
ET DYKK I OMGIVELSENE

For å dykke dypere i omgivelsene er det utført en enkel
landskapsanalyse som fokuserer på hvilke synergier
som kan oppstå mellom aktørene og landskapet ved
en ny type hytteutvikling.
For å opprettholde og styrke Oppdal og Rennebu som
attraktive og konkurransedyktige kommuner foreslåes
det å dyrke og bygge videre på landskapet rikdom.
Ved å bevare å forsterke varierte og mangfoldige landskap, fra ubebygde topper og ”urørte” fjellandskap, varierte og rike skogs-/ jordbruk-/ og kulturlandskap til
interessante og livlige tettstedssentrumsområder vil,
kommunene tiltrekke seg ulike aktører og innvesteringer.

Berkåk

VARIERT OG RIKT
KULTURLANDSKAP

HYTTEEIERE/
BESØKENDE
TURISTER

BEBOERE
TILFLYTTERE

VARIERT OG RIK SKOG

ATTRAKTIVE OG
KONKURRANSEDYKTIGE
KOMMUNER

Oppdal

NÆRING
KULTUR
INNVESTERING

Fordeling av skogs- og jordbruksarealer.
Fjellandskapets ”urørte” topper kommer tydelig frem i kartet.

TEGNFORKLARING
Skog med høy og middels høy bonitet
VARIERT OG RIKT
”BY”LANDSKAP
UBEBYGDE TOPPER OG
FJELLANDSKAP

Skog med lav bonitet
Fulldyrka og overflatedyrka jordbruksarealer
Innmarksbeite
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LANDSKAPSANALYSE
LANDSKAPSØKOLOGI
Endret arealbruk og oppdeling av naturområder (fragmentering) er en av de viktigste årsakene til tap av naturmangfoldet vårt. Konsekvensene er at arter dør ut,
det blir mindre genetisk variasjon innen arter og mindre variasjon av naturområder og leveområder. Samtidig blir det flere vanlige arter (generalister) og færre
arter som utfører samme funksjon. Alt dette bidrar til
at landskapet blir mindre motstandsdyktig og dermed
får mindre endringskapasitet ved eventuelle forstyrrelser, feks. klimaendringer.
Landskapsøkologi er en del av økologien som tar for
seg hvordan fordeling av landskapselementer (skog,
grassletter, vassdrag, veier, landbruksområder og urbane strøk) endres, og hvordan dette påvirker leveforhold, interaksjon og spredning av organismer. I landskapsøkolgi beskriver man landskapet som en mosaikk
bestående av ulike verdifulle naturtyper (”patches”)
og hvordan disse er omgitt av en mindre mangfoldig
og mer eller mindre homogen ”matrix”. Store deler
av faget har fokusert på hvordan man kan beskytte
de verdifulle naturtypene fra påvirkning fra utsiden,
hvilken form og størrelse de bør ha og hvordan de
bør forholde seg til hverandre. Dette har resultert i en
arealplanlegging der man forsøker å bygge rundt eksisterende knutepunkt og sentrum, bygge tettere, og
transformere bebygde arealer. I landbruk og skogbruk

har man vært opptatt av å beskytte de verdifulle
naturområdene som er igjen fra intensivt landbruk
og skogsdrift.

NATURTYPER M/ STORT MANGFOLD
”PATCHES”

OMGITT AV LITE MANGFOLD
”MATRIX”

FOKUS PÅ Å BESKYTTE
NATURTYPELOKALITETENE

UTFORSKE HVORDAN RESTEN AV LANDSKAPET KAN BLI MER MANGFOLDIG

Denne tankegangen har ført til at man har fokusert
mindre på å forbedre det som ligger rundt de verdifulle naturtypene og i liten grad tatt tak i arealbruken vi mennesker er ansvarlig for: byene og tettstedene våre, landbruksarealene, skogbruket osv.
Ved alternativ hytteutbygging foreslåes det, i tillegg
til arealplanleggingsprinsippene beskrevet over,
å utvide bærekraftsbegrepet og utforske hvordan
landskapet kan spille en sterkere rolle i planleggingen. Hvilke synergier kan oppstå mellom de ulike
aktørene og landskapet? Istedenfor å tenke at det
er nok at vi tar vare på de små øyene med verdifull
natur som er igjen, kan hytteutbyggingen bidra til
mer mangfoldige og motstandsdyktige landskap
der aktørene har en sterk kobling til landskapet de
oppholder seg i.

-KONSENTRERE UTBYGGING RUNDT EKS. INFRASTRUKTUR OG BEBYGDE AREALER

-BESKYTTE NATURTYPENE

-BYGGE TETTERE
-BYGGE RUNDT KNUTEPUNKT OG EKS. SENTRUM

FRA JORDBRUK

-TRANSFORMERE BEBYGDE
AREALER

FRA SKOGSDRIFT

Et strategi er å utforske hvordan de nye hytteområdene kan skjøtte omgivelsene på en måte som er med
på å bidra til mer mangfoldige landskap. Enten ved å utvide eksisterende naturtyper eller ved å skape nye
leveområder gjennom landskapsrestaurering. Naturtypene som er særlig egnet til denne strategien er
naturtypene knyttet til kulturlandskapet. Disse er avhengig av menneskelig aktivitet og ved riktig skjøtsel
kan hytteutvikling bidra til mer mangfold. Det vil varierer hvor høy kvalitet en kan få på de nye områdene,
men dersom hytteområdene opptrer som en buffer for den øvrige arealbruken kan dette føre til flere
kjernearter i eksisterende naturtyper. Mange av de truede artene er kresne kjernearter som er avhengig
av stort nok kjerneområdet for å trives.
s. 9

NATURTYPER KNYTTET TIL KULTURLANDSKAPET I OPPDAL

BEITESKOG

KALKRIKE OMRÅDER I FJELLET

NATURBEITEMARK

OG

BER

GVE

GG

HAGEMARK

NATURBEITEMARK
SLÅTTEMYR

NATURBEITEMARK

NATURBEITEMARK

BEK

KEK

LØF
T

HAGEMARK

SLÅTTEMARK
HAGEMARK

NATURBEITEMARK

NATURBEITEMARK
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KRETSLØP KNYTTET TIL KULTURLANDSKAPET
BEITETRYKK
NATURBEITEMARK

BEITESKOG
Beitetrykket er generelt lavere enn i hagemark
og naturbeiter. Beiteskog er mer lysåpen enn
skog som ikke beites.
Beiting bør opprettholdes på et nivå som er
tilstrekkelig for å bevare den gras- og urterike
vegetasjonen og hindre gjengroing. Fysiske
inngrep i lyngdominerte partier er lite konfliktfylt,
men noe mer uheldig i urte- og grasrike partier.
Lokalt i Oppdal finnes store arealer av typen, som
er mangelfullt kartlagt.

SLÅTTENG

Naturbeitemarkene er en av de kulturmarkstypene
som har særlig stor betydning for det biologiske
mangfoldet. Disse områdene har vært i langvarig
bruk til beite, kanskje i mange hundre år. Siden
naturbeitemarker ble lite eller ikke gjødsla, pløyd
eller isådd av fremmede plantearter, har de ofte store
biologiske verdier i form av en rekke sjeldne og truede
planter, sopp og insekter. I dag blir naturbeitemarkene
sjeldnere fordi de pløyes opp, gjødsles, bygges ned
eller går ut av bruk og gror igjen. Kilde: miljølære.no

HAGEMARK
Naturverdiene er avhengig
av at tradisjonell hevd med
slått og eventuelt etterbeite
gjenopptas, samt at den ikke
blir gjødslet.
Det er mye beitemark og
ennå også ganske mye
naturbeitemark i Oppdal
kommune, men få intakte
slåtteenger igjen.

Skjødsel: Områdene bør fortsatt beites og om nødvendig også ryddes
for busker. Av hensyn til vegetasjon og artsmangfold er det best om
man ikke gjødsler eller utfører vesentlige fysiske inngrep.
Naturverdiene er avhengig av et vedvarende høyt beitetrykk og
trolig høyere enn i dag. Samtidig ville det for artsmangfoldet vært
en klar fordel med bruk av flere dyreslag, kanskje ikke minst storfe,
mens mengden sau ikke bør være for høy. Fysiske inngrep er generelt
negative, men forsiktig uthogst av bjørk er trolig positivt, i det minste i
partier.

KRETSLØP KULTURLANDSKAP | BEBYGGELSE

KRETSLØP KULTURLANDSKAP | LANDSKAPET
RESTAURERE, GJENBRUKE, KOBLE SEG TIL
EKSISTERENDE STRUKTURER:
SÆTRE OG GÅRDER

SÆREGNE HYTTE
OMRÅDER MED STOR
OPPLEVELSESVERDI

VARIERT OG RIKT KULTUR
LANDSKAP

VARIERT OG RIKT KULTURLANDSKAP 
BEVARING OG VIDEREUTVIKLING
AV HISTORISKE VERDIER

SETERHYTTA

SETERHYTTA

HYTTEIERE OG BESØKENDE SOM
SETTER PRIS PÅ OG TILTREKKES
AV LANDSKAPETS KVALITETER
HYTTEIERE SOM SKJØTTER KUL
TURLANDSKAPET

SÆREGNE HYTTER
Prosjekt: Pir II AS arkitekter

Rindal skimuseum: Pir II AS arkitekter

INNOVASJON, SAMARBEID OG KOBLINGER
MED LOKALE RESSURSER

SAMARBEID OM SKJØDSEL MED GRUNN
EIER/ BONDE. SYNERGIER OG KOBLINGER
MED LOKALE RESSURSER
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KRETSLØP KNYTTET TIL SKOG

KRETSLØP SKOGSLANDSKAP

Det er knyttet store biologiske verdier til skog. Mangfoldet og opplevelsesverdiene øker jo eldre skogen er.
Dagens skogsdrift, med stor grad av flatehogst, skaper
monokulturelle skoger med få sjikt og lite mangfold.
En satsing i Oppdal og Rennebu kommunene på et rikt
og mangfoldig landskap kan utforske hvilket muligheter som ligger i skogslandskapene. Dette gjelder både
å bevare og skåne eksisterende kvaliteter for utbygging, og hvordan skogområder kan skjøttes for å bli
mer mangfoldige og rikere.

SKOGSDRIFT DREVET
MED PLUKKHOGST

VARIERT OG RIKT SKOGS
LANDSKAP

TØMMER AV GOD KVALITET
HØY GRAD KJERNEVED

NATURHYTTA
SETERHYTTA

TID

Gammelskog
Rester av skog drevet
med plukkhogst

URBANHYTTA
HYTTER MED SÆREGEN
ARKITEKTUR

INNTEKTSKILDE TIL SKOGEIER
HYTTEIERE OG BESØKENDE
SOM SETTER PRIS PÅ OG TIL
TREKKES AV LANDSKAPETS
KVALITETER

Skog med plukkhogst
Trær felles avhengig av
alder og størrelse.
Skogen sår seg selv.

Prosjekt: Rever og Drage Arkitekter

Skog drevet med plukkhogst
Skog med flatehogst

Skog drevet med flatehogst

Skog med miljøsertifisert hogst

IDAG
Illustrasjon som viser hvordan skogene og skogsdriften
har endret seg opp gjennom tidene.

Bilder som viser ulik opplevelsesverdi i skog driftet med plukkhogst og skog driftet med flatehogst
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LANDSKAPET OG HYTTESCENARIOER

URBANHYTTA

55%
Landskapet består av ulike soner med forskjellig karakter og forskjellig grad av sårbarhet. Prosjektet Grønn
Fjellhageby har sett på hvordan ulike hyttekonsepter
tilasser seg landskapet det ligger i, og hvordan kriterier
kan variere avhengig av plassering.
De ulike sonene i landskapet har ulik grad av sårbarhet
og dermed ulik toleranse for utbygging.
Prosjektet har jobbet med 3 ulike hyttescenarioer som
er basert på 3 ulike landskapssoner:
urbane hytter, seterhytter og naturhytter

Over tregensen anbefales det ingen hytteutbygging,
men at man dyrker et ”urørt” men tilgjengelig fjellandskap som alle kan benytte.
Sonene overlapper hverandre og det vil i hvert individuelle tilfelle være behov for å finne hvilket hyttekonsept
som er best egnet og hva som er den ideelle plasseringen.

Berkåk

Urbanhytter plasseres i sentrum og i eksisterende
tettsteder. De er koblet til eksisterende infrastruktur
med hovedveier og jernbane i dalbunnen.

På prinsipielt nivå, foreslåes en hovedvekt av urbanehytter, deretter seterhytter og en liten andel av naturhytter.

TEGNFORKLARING
Hovedveier
Prinsipiell sone for urbanhytter

Oppdal

SETERHYTTA

40%

Berkåk
Berkåk

Seterhytter plasseres i tilknytting til jordbruks-/ og
seterlandskapene. Disse ligger i dalsidene. Store deler av arealene er dekket av skog og videre arbeid
kan utforske hvordan hytteutvikling kan bidra til
rikere kulturlandskap på bekostning av skog og andre arealer med lavere mangfold og rikdom.
TEGNFORKLARING
Jordbruksarealer og arealer med innmarksbeite
Prinsipiell sone for seterhytter

E6

Oppdal

NATURHYTTA

5%
Oppdal

Berkåk

Naturhyttene plasseres i tilknytting til skogsområdene og områdene opp i mot tregrensen. Videre
studier kan utforske hvordan hytteutvikling kan
eksistere i samspill og balanse med skogsområder
med stort mangfold og høy opplevelsesverdi.

E6

TEGNFORKLARING
Prinsipiell sone for urbanhytter
Prinsipiell sone for seterhytter
Prinsipiell sone for naturhytter

Oppdal

TEGNFORKLARING
Skogsarealer
Prinsipiell sone for naturhytter
s. 13

WORKSHOP 2
BÆREKRAFTIG HYTTEUTBYGGING I 3 SCENARIOER

URBANHYTTA
Levende sentrum
hytter med middels til høyt standard
innlagt strøm, vann og avløp
kjøreadkomst helt fram eller nær ved
brukes ofte, i helger og ferier og i lengre perioder
utleie/ mål 365-dagers hytte

SETERHYTTA
Levende kulturlandskap

NATURHYTTA
Naturopplevelser

hytter med begrenset teknisk standard
innlagt strøm, fellesarealer med innlagt vann og avløp
kjøreadkomst til felles parkering, bilfritt hytteområde
fleksibel, sporadisk bruk av hver bruker
deles av flere brukere (time-share)/ utleie i tillegg

hytter med enkelt standard
ikke innlagt strøm, vann eller avløp
ikke kjøreadkomst, bare sti
kort opphold av hver bruker
deles av mange brukere (tilsv. DNT hytter)

s. 14

BÆREKRAFTIG HYTTEUTBYGGING
BEGREP

Det finnes mange begrep som brukes for bærekraftig utvikling og bygging.
Bærekraftig utvikling ble definert i rapport ‘Vår
felles framtid’ av FNs verdenskommisjon for miljø
og utvikling i 1987 som “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for
at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.“
Bærekraft er et helhetlig begrep som samler
miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter.
Det ofte brukes også begrep som ‘klimavennlig’ og
‘miljøvennlig’ , som peker på de to mer akutte problemstillingene i bærekraftsdiskusjonen.
Begrepet ‘klimavennlig’ har fokuset på klimautfordringene knyttet til oppnåelse av togradersmålet.
Målet er å redusere kilmagassutslipp fra de største
utslippskildene - transport, matproduksjon, energibruk i bygg/ industri.
Begrepet ‘miljøvennlig’ er knyttet til beskyttelse av
naturlige økosystemer og biologisk mangfold som
påvirkes av menneskelig aktiviteter.

SOSIAL

BÆREKRAFTIG
UTVIKLING

Klimavennlig
Drivhuseffekt
Togradersmålet
Redusere klimagassutslipp
fra energibruk, transport,
byggematerialer

ØKONOMI

MILJØ

Miljøvennlig

Biologisk mangfold
Beskytte naturlige økosystemer
Unngå miljøfarlige stoffer
Vannbruk/forurensning
Avfallshåndtering

Bærekraftig

Helhetlig begrep
Sosial og økonomisk bærekraft
God livskvalitet for alle mennesker
Redusert ressursbruk

For prosjektet Grønn Fjellhageby er det avgjørende
å se på hytteutbygging på en strategisk og helhetllig måte, dvs. basert på alle de tre aspektene av
bærekraftig utvikling.
Biologisk mangfold og reduksjon av klimagassutslipp er sentrale temaer i strategien.
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METODER OG VERKTØY
BREEAM COMMUNITIES
Områder - BREEAM Communities

Bygg - BREEAM Nor

energistrategi

BREEAM er et veletablert miljøsertifiserings- og
klassifiseringssystem utviklet av BRE (Building Research Establishment) i Storbritannia.

lokal økonomi

BRREAM Communities klassifiseringsnivåer med
%-poeng for måloppnåelse:
Outstanding
Excellent
Very good
Good
Pass
Unclassified

levering av tjenester
arealbruk og økologi
forurensning
innovasjon

helse- og innemiljø
transport

1 hytte

vann

teknisk infrastruktur

økologistrategi
vannstrategi

tilpasning til klimaendringer

offentlig transport

energi

forbedring av økologisk verdi

materialer med lav miljøpåvirkning
grønn infrastruktur

offentlige rom

inkluderende felleskap

eksisterende byginger
og infrastruktur

Hovedkategorier BREEAM Communities

Vi har valgt ’Very good’ som et aktuell klassifiseringsnivå for hytteutbygging. På dette nivå tillater
BREEAM metodikken en del fleksibilitet i hvilke av
de 40 emnene velges for hvert prosjekt, noe som er
viktig for å skape utbyggingsprosjekter med ulike
fokusområder og innovative løsninger.

ressurseffektivitet

utslipp fra transportmidler

materialer

avfall
ledelse

1500 nye
hytter innen
2030?
demografiske behov

> 85 %
> 70 %
> 55 %
> 45 %
> 30%
< 30%

Med tilnærmet 1500 hytter som skal bygges i Opdal og Rennebu innen 2030 er det viktig å vurdere
hytteutviklingen på en strategisk og helhetlig
måte. Derfor valgte vi å bruke BREEAM Communities som et prosessverktøy for et aktiv og tverrfaglig fokus på bærekraft i planprosesser.

medvirkning

bærekraftige bygg

BREEAM NOR er Norges ledende miljøklassifiseringssystem i byggebransjen med mer enn 200
registrerte byggeprosjekter.
BREEAM Communities er både et rammeverk
og et klassifiseringssystem for å vurdere sentrale
miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftmål
i planleggingen av områder.
BREEAM Communities kan benyttes som et prosessverktøy, et dialogverktøy og et sertifiseringssystem i områdeplanlegging.

vannforurensning

Ledelse/ Medvirkning

9,8 %

Sosial og økonomisk bærekraft

42,7 %

Ressurser og energi

21,6 %

Arealbruk og økologi

12,6 %

Transport og mobilitet

13,8 %

SUM

100 %

Valg av fokusområder med mål Very good (>55 % poeng)

> 55%

> 55%

> 55%

Fokus på sosial og
økonomisk bærekraft

Fokus på ressursbruk
og økologi

Fokus på økomomisk
bærekraft, energi/ innovasjon
og medvirkning
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METODER OG VERKTØY
BREEAM COMMUNITIES SJEKKLISTE*

0 - SCENARIO (i dag)

URBANHYTTA

ca. 20 %
Unclassified

SETERHYTTA

> 55%
Very good

* Sjekkliste er basert på utvalgte emner (21 ut i fra 40) fra BREEAM Communities som er mest relevant for hytteutbygging

NATURHYTTA

> 55%
Very good

> 55%
Very good
s. 17

METODER OG VERKTØY
BREEAM COMMUNITIES SOM PROSESSVERKTØY/ WORKSHOP 2

De mest sentrale emnene for hvert scenario ble
markert med skravur og måtte svares først.
Fokuset var på det strategiske nivå overst i
matrisen.

5 HOVEDKATEGORIER
STRATEGISK NIVÅ

Deltakerne av workshop 2 fikk en matrise med
alle 40 emner basert på BREEAM Communities
og et kort beskrivelse av disse supplert med
spørsmål rettet mot hytteutbygging.

Svar på spørsmål og innspill under hver av
hovedkategoriene måte samles i en bobblediagram som vist under.

DETALJNIVÅ

Workshopsmaterial med alle innspill for de tre
sceneraioene (ubanhytta, seterhytta, naturhytta) ar samlet i vedlegg.
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UTBYGGINGSSTRATEGI
HOVEDPRINSIPPER
Variert hyttetilbud
Størrelse,
standard,
plassering,
eierstruktur

GRØNN FJELLHAGEBY

Grønn Fjellhageby er en hytteutbyggingsstrategi
som tar utgangspunkt i det hele spektret av temaer
og tiltak som er nødvendig for en bærekraftig områdeutvikling for hytter.

BYGG
ARKITEKTUR

AREALBRUK
ØKOLOGI

Koordinering deling
Sykkel- og bilutleie
Matlevering
Guideing osv

Deling/
utstyrspool

Håndtverkstradisjon
Dugnad/ samarbeid
lokalbefolkning og hytteeiere

Aktiv landsbruk
og skogsbruk

FELLESSKAP
ORGANISERING

Tilpasning landskap/
terreng osv

GRØNN
FJELLHAGEBY

Tiltakene er fordelt i seks kategorier som er
hovedsakelig basert på de 5 hovedkategoriene
fra BREEAM Communities med noen tilpasninger
rettet mot hytteutbygging:
1) Bygg og arkitektur
2) Arealbruk og økologi
3) Mobilitet og transport
4) Infrastruktur - veg, vann, strøm
5) Energi og ressursbruk
6) Felleskap og organisering

Lokale næringsaktiviteter

Lokale
materialer,
byggeskikk

Beskytte
habitater

BREEAM Communities og innspill fra workshop 1
og 2 er brukt som grunnlag til å definere nødvendige tiltak sett i sammenheng med landskap og
omgivelser.
Grønn Fjellhageby inneholder elementer av alle
tre landskapsbaserte scenarioer (urbanhytta,
seterhytta, naturhytta) som skal sees og utvikles i
sammenheng.

Gjenbruk
eksisterende
bygg

Nedprioriter bil/
bilfrie områder

MOBILITET
TRANSPORT

Energieffektive
bygg

Lokale, kortreiste
materialer, innovative byggemetoder

Tøffelavstand
til tjenester

ENERGI
RESSURSBRUK

Avlasting komunalnett
Lokal håndtering av
avfall/ overvann

Diagrammen til høyre viser de mest sentrale prinsippene av Grønn Fjellhageby’.

Bygge rundt eksist.
infrastruktur
Alternative
transportmidler

Variert standart

Energiproduksjon

INFRASTRUKTUR
VEI, VANN, STRØM
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UTBYGGINGSSTRATEGI
BYGG/ ARKITEKTUR

SE02

Variert hyttetilbud - størrelser, komfortnivå og eierstrukturer

SE01/ SE14/ SE17

Lokal byggeskikk - materialvalg, uttrykk
(både tradisjonelt/ modern)
lokale næringsvirksomheter/ arbeidstrening

LE02

Bygg rundt knutepunkter og eksisterende
sentrum, levende sentrum

RE 02

Gjenbruk av eksisterende
bygg/ bebygde tomter,
fokus på fortetting med
kvalitet (utsikt/ innsyn)

SE01/ SE06

Tilrettelegging for tjenester og
varierte opplevelser, f.eks gårdsbruk,
drivhus, parcellehager.

GO04/ RE01

Små enheter, felles møteplasser
Tilrettelegging for fellesfunksjoner
(dusj, vask, boder, kjøkken osv)

RE02/ LE02/ SE14

Bygg ifbm. eksisterende kulturlandskap/ gårdsbruk
Gjenbruk av eksisterende landsbruksbebyggelser
Flytting/ gjenbruk av gamle tømmerhus.
Bevaring av kulturminner

SE01/ SE17/ RE04

Små. lokalproduserte elementbygg som
kan fraktes/ flys inn, settes på påler

SE11

Bygg ifbm. fjelllandskap/ tilrettelegging til naturoplevelser

SE02/ SE05

Ikke eide hytter, få i antall,
tilpasset flere brukergrupper

RE01/ RE04

Små hytter, enkel standard,
lite/ lavt utrykk, sesongtilpasning, campingvogn inspirert
interiør, dekke kun basisbehov
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UTBYGGINGSSTRATEGI
AREALBRUK/ ØKOLOGI
LE01

SE08

Kartlegging av naturverdier
Beskytte eksisterende habitater og korriodorer for arter
Unngå naturinngrep og skader på vegetasjon

LE04

LE04/ SE11

Skjødsel som opprettholder kulturlandskapet.
Landskapsrestaurering og opparbeidelse av flere
verdifulle naturtyper og habitater samt utvidelse av
eksisterende.

Urbane grøntområder som en
del av større sammenhengende
grønneområder

Redusere behov for
ubebygde tomter
(natur, dyrkamark...)
ved bruk av bebygde
tomter

LE02/ SE09

Redusere behov
for ny infrastruktur
(kun sti)

RE04

SE11
LE02

Tilpasning til terrenget, landskapet og
lokalklima (sol, vind, vegetasjon), hytter
kan plasseres i trær, på berg, på stølper

Bevare omfang, kvalitet
og tilgjengelighet til
friluftsområder

RE03/ LE06/ LE03

Redusere vannforbruk
Smeltevann/ rense vann
Regnvann til toalett og dusj
Fordrøyning takvann/ grønne
tak

Plukkhogst istedenfor faltehogst og undersøke hvordan plukkhogst kan kombineres
med flyttbare hytter

LE05

Ivareta stedlig vegetasjon/ vegetasjonsregistrering/ hvilke begrensninger og
muligheter vegetasjon byr på
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UTBYGGINGSSTRATEGI
MOBILITET/ TRANSPORT

TM01

Kortreiste turister (Trondheim)
Kollektivtilbud - tog, shuttlebus
Bildeling/ bilkollektiv

TM01/ SE12/ RE07

Enkel infrastruktur/ vei, begrenset parkering (<1 bil per hytte)
Bilfritt i hytteområde (barn & trafikksikkerhett)

TM04/ RE07

offentlig transport i kombinasjon
med andre transportmidler til å redusere klimagassutslipp
tog + leiebil
TM01
tog + shuttlebus
‘Tøffelavstand’ til tjenester og
tog + elsykkel
grøntområder stimulerer redusert bruk av bil

RE07

Lokal mat/ dyrke selv
Redusere behov for og klimagassutslipp fra transport av mat

Kun sti til (natur)hytte
Enkel tilgang med fot/ ski

TM05

Tilrettelagt for sykkel/ sykkelbod/
verksted osv
Felles utstyr - sykkelvogner osv.

SE12

Tillates privatbil/ garasjer
i urbane områder

TM02/ SE11

SE12/ TM01

Parkeringsplass >500 m fra hytte
Shuttlebus/ bildeling

RE01/ RE07

El-biler og el-sykkler med
lokal energiproduksjon
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UTBYGGINGSSTRATEGI
INFRASTRUKTUR - VEI, VANN, STRØM
RE03/ SE10

Vannstrategi med vannbesparende
tiltak, samt bruk av regnvann,
ovarvannshåndtering (grønne tak,
åpne vannløsninger osv)

SE02/ RE01

Variasjon i hyttetyper - både med høyere standard (f.eks.
innlagt vann) og lavere standard med felles funksjoner
Sette teknisk standard tidlig i planprosessen

SE11/ TM02

Sikre enkel adkomst til
natur- og tur-områder

RE06
SE09

Veletablert infrastruktur
1) Eksisterende veier, hytter med biladkomst/ garasjer
2) Bolig/ hytter med innlagt vann/ kloakk
3) Strøm fra nett, med mulig lokal produksjon (redusere topper på strømforbruket på fredagsettermiddag)

RE05

Redusert materialbruk og klimagassuttslip
fra utbygging av nye veier, stier osv. (redusert veiareal, mindre asfalterte veier,
vedlikeholdsfrie materialer)

Redusere avfall gjennom livssykluset - f.eks kompostering/
kjøkkenhager

SE09

RE01/GO04

Infrastrukturkrevende funksjoner
organisert som felles (vaskerom,
dusj, tørkerom osv)

Kun sti, ingen infrastruktur
Ingen innlagt vann
Muldo

RE02

Plassering nye hytter ift. eksisterende infrastruktur, begrense behov
for/ omfang ny infrastruktur
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UTBYGGINGSSTRATEGI
ENERGI/ RESSURSBRUK

RE04

RE04

Energieffektive bygg: kompakt bygningsvolum, redusert
glassareal, omfang kuldebroer, deling av bygg i ulike
temperatursoner, materialer med høy varmekapasitet

Lokal energiproduksjon
(solceller, bioenergi, vedfyring/ lokal treflis,
varmepumpe) - til f.eks el-biler/ el-sykler,
strømtopper fredag ettermiddager

RE04

Hytter med bolig-standard bygges med
energikrav for enebolig etter TEK17

RE02

Gjenbruk av gamle fjøs
Restaurere og ta vare på
eksist. bygningsmasse

RE01
RE01/ SE02
Stimulere deling/utleie - 365 dagers hytte

Felles energisentral/ microgrids

RE01

RE04/ SE01

Kortreiste/ naturlige byggematerialer
- tre, stein, isolasjon fra ull

God isolasjon/ passive tiltak
Redusert utslipp fra materialbruk f.eks altrnativer til fundamentering
med betong

RE01

Redusert arealbehovet,
ressusrskrevende funksjoner - felles

RE01

Lokal energiproduksjon,
selvforsynt
Off-grid løsninger
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UTBYGGINGSSTRATEGI
FELLESSKAP/ ORGANISERING
SE01/ SE17

Fellesløsninger for turstier og løyper
Guideing av naturopplevelser

SE01

SE02/ SE01/ SE17

Variert hyttetilbud tilpasset flere målgrupper/
alder/ familiesituasjoner ulik størrelser, komfortnivå og innovative
eierstrukturer (delingsøkonomi),
ulike aktiviteter og opplevelser

Utvikling av nye næringsaktiviteter, f.eks:
Ved, renhold, luking, brøyting, scootertransport, lokalmat, catering, skileik, isfiske, kunst, kultur, opplevelser
sauoppsyn, rømmelaging, klatring, sykling, småskala
slalåm anlegg, aktivitets/gårdsferie.

SE06/ SE15

RE01/ SE02

Lengre opphold (tilnærmet second-home)
Delingsmuligheter - fastboende/ hytteeiere

Felles prosjekter både for lokalbefolkningen og tilreisende
Dugnad/ restaurering, selvbygging
Lokal mat/ dyrke selv/ felles parceller

SE01/ TM01
SE06/ SE01/ RE07

Samarbeid med lokale bønder som
sørger for tilgang til lokale matprodukter
levert på døren og i sentrum

SE11/ SE02

Opplevelser av naturen, enkel standard, få hytter.
Ikke eide hytter, stor grad av deling.
Åpent til alle - huytteeiere, turister,
barnehageturer osv. Eller tilknyttet en mer
urbant hytteområde, hvor flere har tilgnang til/
deler en ‘naturhytte’.

GO04/ RE06

Fellesarealer - dusj/ sauna, vaskerom, bod, utekjøkken
Fellessystemer energiløsninger/ micro-grids
Felles verksted og utstyrspool, deling av sykler, utstyr,
verktøy osv.

Lokal biluteleie, shuttleservice (til
togstasjon, skiheis, osv.), sykkeluteleie,
verksteder, ladestasjon el-biler

GO01/ GO02

SE06/ SE07

Økt tilbud tjenester og kultur for
lokal samfunn. Levende sentrum,
varierte offentlige rom. Kontorfelleskap, svømmehall, kulturtilbud

Inkluderende utviklingsprossess
Samarbeid på tvers eiendomsgrenser
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VEIEN VIDERE

Aktører

Rolle/ ansvar
Gjennom økt kunnskap hos de ulike partene, og
forståelse for bærekraftige kretsløp, vil hytteutviklingen kunne få en bærekraftig retning for kommunene Oppdal og Rennebu.

Arenaer for dialog og
kommunikasjon og
kunnskapsdeling

Skape aktive arenaer for dialog og samarbeid mellom ulike parter, som grunneiere og myndigheter,
myndigheter og brukere, arkitekter/leverandører
og grunneiere, osv. Bevisstgjøre alle parter på sin
rolle i kretsløpet, og ansvarliggjøre partene i en
bærekraftig hytteutvikling.

Enighet om målsetting,
forankring og forståelse

Samarbeid om mål, forankring av virkemidler og
forståelse for resultat kan skape vilje til nytenkning
hos alle parter.
Utvikling av nye modeller for verdiskapning,
økonomisk samarbeid og fordeling, med mål og
kriterier om bærekraft. Forankre endringer i praksis
og nye verktøykasser.
Myndighetene kan finne mulige «gulrøtter» å
strekke seg etter, fortrinn i systemet for nyskapende bærekraftige prosjekt som oppfyller omforente kriterier.
Markedskommunikasjon med informasjon om
kommunenes visjoner om bærekraftig hytteutvikling, og hvilke muligheter det gir for lokalsamfunnet og hyttebrukere.
Pilotprosjekt med nye «hyttetypologier», med flere
fellesfunksjoner, med mulighet for kretsløp og
god bærekraft. Utprøving av verktøykasser som
BREEAM communities.

Næringshagen

Kommunen

Grunneier

Eiendomsutviklere

Leverandør/
produsent

Bruker

Lage rammer/planer
og føringer for å oppnå
ønsket utvikling

Lage gode verktøy for å
måle bærekraft i utviklingen, vise måloppnåelse

Gjennomføre pilotprosjekt for å vise eksempler
og muligheter

Vise vilje og tålmodighet for å dreie dagens
situasjon mot en mer
bærekraftig retning
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VEDLEGG
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URBANHYTTA
KULTURSENTER
SVØMMEHALL
KINO

NY HYTTE

ENKEL TILGANG TIL
NATUROMRÅDER

GARASJE

BUTIKKER
EKSISTERENDE
BOLIG
BONDENS
MARKED

MØTEPLASS

FELLES SYKKELOG SKIBOD
DRIVHUS

URBANHYTTA
INNSPILL FRA WORKSHOP 2 BASERT PÅ BREEAM COMMUNITIES

Kortreist mat, matkasser, redusere matsvinn.
Urbane tjenester eks. Kafé, svømmehall, kulturtilbud, butikker, bowling, drop-in kontor, serveringssteder
Bruke eksisterende infrastruktur eks. strøm, vann, vei, internett, fjernvarme
Innovativ byggeskikk m/lokale ressurser, ikke detaljstyrt
(Målsetning å kun bevare lokal byggeskikk?) (SE14)
Nærhet til opplevelser
Kollektiv transport til skiheis
Fellesløsninger for turstier/løyper (SE11)
Behov for en del ikke-kommersielle offentlige rom, møtepunkter
Felles parkering
Ulike størrelser og eierstrukturer (SE05)
Den urbane-hyttebeboeren legger igjen penger i lokalt næringsliv
Utbygging i sentrum og etablere nytt «fjellsenturm,» ala Myrkdalen
Statushytta = urbanhytta
Alpinturisme – second homes, -> all inclusive
Planmyndigheter, lokal politikere
Grunneiere, utbygger, fastboende
Eksisterende hyttebeboere og naboer
Avklare forholder mellom fastboende og fritidsboende
Landbruket, byggenæring
Arkitekter, arealplanleggere
TEMA (GO01):
Ta hensyn
God infrastruktur, tøffelavstand
Deling/timeshare
Utsyn/utsikt/fortetting

Batteriløsninger, styringssystemer/selvforsynt/ nye prisstruktur
Bruke kommunaltnett
Solcelle på tak, varmepumpe, vindkraft, legge til rette for fjernvarme
Tettere hytter, klimavennlig, inneklima, identitet, energieffektive hytter, hyttetårn
Urbanehytter bør bygges etter dagen boligkrav (TEK17)
Jobbe for å få ned topper på strømforbruket på fredagsettermiddag (resulterer i overdimensjonerte nett)

Delingsøkonomi, Airbnb (dele hytta)
Dele utstyr, sykler (El og kasse), kontorfellesskap
Felles matservering, kokker, lokalmat (redusere matsvinn)
Hente og bringe ordninger for mat (SE11)
Sirkulær økonomi, bruk av lokale ressurser, eks. byggematerialer.
Salg av tjenester og fellesfunksjoner (SE01)
Delta i landbruketsaktiviteter, sauesanking, potetplukking osv.

Tøffelavstand til sentrale funksjoner
Nabobil/ Uber/ delingsøkonomi
Elsykler, sykkelutleie
Bestillingsordninger for ved, mat, brøyting osv.
Skibuss, shuttlebuss
Gondol fra Oppdal stasjon til Ådalen
Selvkjørende maxitaxi
Berkåk kan bli 2 km lang gågate, E6 må fortettes

Villafortetting på eksisterende tomter, bygge tett og i klynger
Ivareta korridorer for beitedyr/husdyr
God plassering for å utnytte fellesareal
Verne dyrkamark – bygge hytter utenfor dyrkamark & beiter
Legge til rette for kjøkkenhager
Prioritere god konsekvensanalyse og landskapsanalyse
Kollektiv tankegang blant grunneiere for å få klynger av hytter
->kreve streng regulering
(jf. Trysil og Mjuken: 6 grunneiere gått sammen (-> skatt er utfordrende)
Samarbeid med lokale bønder
Tilgang til lokale matprodukter levert på døren og i sentrum

SETERHYTTA

GAMMEL GÅRD

NÆRHET TIL
NATUR
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TØRKEROM
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LÅVE
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OPPLEVELSER
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FELLES FESTER
DYR

GJENBRUK AV BYGG

HAGER
MATPRODUKSJON

FAMILIEVENNLIG
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Andelshytter, enkelt å leie og leie ut hytte, «Obos»-sætra -sameie
Koordinator som håndterer booking og er vaktmester
Små hytter (rom & stue), dele dusj, kjøkken
Plan for området, materialvalg, utseende (SE14), vedlikehold av verneverdige bygg (SE14)
Reparere vedlikeholde kulturlandskapet (SE17)
Vekstbedrift i grenda
Ved, renhold, luking, brøyting, scootertransport, lokalmat, cartering, servering,
kultur, skileik, isfiske, kunst, vaktmester, matkasser (SE01)
Trettelegging for opplevelser: sauoppsyn, rømmelaging, klatring, sykling,
småskala slalåm anlegg aktivitets/gårdsferie (SE01)
Må være en opplevelse/ha verdi for lokalsamfunnet
Skap felles prosjekter både for lokalbefolkningen og tilreisende

Felles parkering, ladestasjoner, bilfritt i hytteområdet (SE12)
Tradisjonelt håndverk (SE17)
Matlaging/ «seterkost», guideing og opplevelser (SE17)
Bakksætra (Oppdal) og Håggåsætra (Rennebu) gode eksempler
Stier blir ryddet og merket (SE11)
Buss som går 2 ganger om dagen (SE11), Skiløyper, sykkel prioritert
Mindre enheter, dele flere fellesfunksjoner
Modernisering av kjente byggeskikker
Dugnad og deling, inkluderende felleskap, delingsøkonomi
Variasjon og ulik standard på hytter, noe for alle

Politikere, planmyndigheter, administrasjon
Bønder, grunneiere, nabolaget, kunder
Planleggere, arkitekter
Hyttebrukere/kunder (markedet)
ammevilkår for å satse på grønt – kommune følge opp
Næringsinteresser, lokalt næringsliv
Frivillige- og interesseorganisasjoner: eks. Beitelag, DNT
Markedsføringsstrategi
Bruksendring av driftsbygg
Fellesfunksjoner: lagerrom, grovkjøkken, tørke- og vaskerom, lekerom/plass, verksted, utstyrsbod, badstue, gapahuk, grillhus, mathager,
Gjenbruk gamle fjøs (sæter), låve til fellesareal (RE02)
Alternativ energiforsyning, energieffektiv, fordele strømforbruket
Ressurseffektivitet
Grønn infrastruktur
Solcelle, bioenergi, vin, vedfyring, gunnvarme, varmepumpe, utnytte lokal treflis
Grunnvann
Planlegge gjenbruk når man bygger, mindre areal, sette hytter på stolper
Flere fellesareal og fellessystemer, for eksempel kjøkken
God kildesortering, kompostering, dyrhold - matavfall
Isolasjon sett i et gjenvinnings perspektiv, lokalt trevirke
Restaurere og ta vare på eksisterende bygningsmasse

Tog, elsykkel, elbil, buss, kollektivit
Bildeling, bilkollektiv, samkjøringfelles transport
Shuttlebuss m/varelevering
Leie/byttelåne mer

Bevare og opprettholde kulturlandskapet
Hensyn i planlegging
Gode korridorer for arter, ivareta stedlig vegetasjon
Fortetting, redusere arealbruk, utnytte områder som er bebygd
Se på hele området og utnyttelsen
Bygge på mindre fruktbare arealer
Lage nye verdifulle naturtyper og landskapsrestaurering
Tun og tett, klyngetun, lite og «høyt» (LE01)
Små enheter, felles møteplasser og areal
Bruk av eksisterende bygninger og infrastruktur
Samarbeid med lokale bønder og bidra til å styrke lokalt landbruk
Verne friområder, plukkhogst
Dyr, hage
Skaffe selv: frukt/grønnsaker, ved (tynningshogst), juletre, egg/høner (LE02)
Bevisstgjøring, passe på det biologiske mangfoldet

NATURHYTTA
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Dugnad, barnehage, folkehelse, alle generasjoner
Kulturopplevelse, primitivitet, turmål, naturhytta som møteplass
Samarbeid med lokale hotell og lokalavis, barnasnaturverden (SE01)
700 moh byggegrense
Utviklet lokal byggeskikk/identitet
Viktig med kobling til aktivitet
Bevisstgjøring av lokale naturverdier
Temahytter: jakt, fiske, aktiv, skog, snaufjell

Små element bygg som kan fraktes/flys inn/settes på påler, flyttbare hytter
Traktorvei frem til området, stier til hyttene (SE11) Øydrift, små klynger, Off-grid (SE09)
Leie, utleie og deling/Airbnb, delingsøkonomim ikke eide hytter, få i antall, ikke fradeling

FoU/ kunnskapsmiljø
Grunneiere, bønder, kundegrupper
Politikere, kommunaladministrasjon
Plan/forvaltning/Planmyndigheter/Vernestyresmakter
Bygging utenfor plan må avklares
På naturens premisser, holdningsendring
Åpne prosesser
DNT
Reindrift
Eid av grender/kollektiv
Hytta er ikke produktet, men samspill
Åpen prosess- dialog med flest mulig
Dagsturmål
Gjenbruk gamle fjøs (sæter)
Vann (selvrensing)
Batteripakker (LEDlys)
Vindkraft, Solcelle, Ved, selvhogst
God isolasjon, bitte små enheter
Klær, ullgenser/tøfler/ulltøy
Muldo, Brønn
Primitivt hytteliv, dekke kun basisbehov
Lav kompleksitet, Avvike fra universell utforming
Sesong tilpasning
Off-grid løsninger, ingen tekniskinfrastruktur (SE09)
Bruk mest mulig naturmaterialer, interiør campingvogn inspirert
Lang tur/langt opphold? (RE01)

Ski, gange buss, tog
Leiebil (avis)
Elsykkel (TM03)
Shuttle
Heis/gondol
Tilførsel traktor/kjerreveg, deretter sti (bærekraftige stier)
Tog + leiebil
Tog + Elsykkel
Tog + Shuttle
Kun sti
Smeltevann
Beliggenhet
Lite utbygging, lite infrastruktur
Lite/lavt uttrykk
Moderne inntykk for å tiltrekke seg unge
Rense vann (LE06)
Hytter i trær, på berg, på påler (GE02)
Gjenbruk - laft/heltre
Utkjøring/innhenting
Funksjonelt gjennom design
Begrense arealbruk, forsiktig
Avfallshåndtering er krevende
Bevisstgjøring av lokaleressurser
Plukkhogst istedenfor faltehogst
God materialbruk & lite vedlikehold
Små naturinngrep - minst mulig støy
Undersøke hvordan plukkhogst kan kombineres med flyttbare hytter

