
Her kommer etter hvert mere stoff om 

FOTAVTRYKKENE som henvist til i boken 

Arkitekturoppgjøret av Ulf Andenæs. 
 

      

 

 

 

 

 

Ni premisser for en vakrere by 
Thomas Thiis-Evensen i Aftenposten 29.09.2022 

"Å ta på stort alvor at vakre byer er et bidrag til den allmenne trivselen i våre 

opplevde møter med de byggede omgivelsene." 

 

http://www.allgronn.org/ao/ni-premisser-thomas-thiis-evensen.pdf 

1. Gjeninnføring av målgaten 

2. Gjeninnføring av den slyngede gaten 

3. Gjeninnføring av plassen 

4. Gjeninnføring av boligkvartalet 

5. Gjeninnføring av sammenhengende bygningsrekker 

6. Gjeninnføring av fasadeveggens tredeling 

7. Gjeninnføring av den dekomponerte fasaden 

8. Gjeninnføring av inngangen 

9. Gjeninnføring av farger   

 

6 fabelaktige korte videoer fra Siri Wolland, Cultura notes:  

Thomas Thiis-Evensen forteller - til stor nytte for alle 

arkitekturopprørere: 
    

Gatens mål 

(1005) 1. Gatens mål. Arkitekt Thomas Thiis-Evensen forteller. 2021. - YouTube 

    

Gaten og målbygget 

(1005) 2. Gaten og målbygget. Arkitekt Thomas Thiis-Evensen forteller. 2021. - YouTube 

      

 

http://www.allgronn.org/ao/ni-premisser-thomas-thiis-evensen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FwjgT9Xk3-k
https://www.youtube.com/watch?v=ky6sV6Vu4V0


Variasjon versus montoni 

(1005) 3. Variasjon versus monotoni. Arkitekt Thomas Thiis-Evensen forteller. 2021. - 

YouTube 

    

Tredelingsprisnippet 

(1005) 4. Tredelingsprinsippet. Arkitekt Thomas Thiis-Evensen forteller. 2021. - YouTube 

   

Sjekkliste 

(1005) 5. Sjekkliste. Arkitekt Thomas Thiis-Evensen forteller. 2021. - YouTube 

   

Vederstyggeligheter 

(1005) 6. Vederstyggeligheter. Arkitekt Thomas Thiis-Evensen forteller. 2021. - YouTube 

 

" Stedstap i Skageraks kystsone"  

av miljøvernrådgiver Jens Petter Nilssen  

Store deler av Norges bosetnings- og næringshistorie er knyttet 

til kystsonen, som derfor alltid har vært utsatt for fysiske inngrep 

og forandringer. I kompromisset mellom klima, næring, utsyn og 

estetikk frambrakte sørlendingen noen enormt vakre 

stedslandskap, som nå holder på å forvitre. 

 

 Arkitektnytt nr.11 2002 http://www.allgronn.org/ao/jens-petter-nilssen.pdf 

  

2001 - Vår felles strandsone - Amund 

Prestegård - Tropos dokumentar  (29 min)  

Dokumentarfilm om utbygginger i Strandsonen  

https://youtu.be/PRAE9cHtETU 

 

 

 
Professor og arkitekt Knut Knutsens: " Nattetanker "  

Skrevet til arkitektstudentene: 
"Arkitektene er modister, ufrie og etterapere. 
Arkitektene forflater alt levende med sin måte 
å ordne alt for andre, slik at mennesket er en 
brikke i deres spill." 
http://www.allgronn.org/knutsen.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D8X86ajg4FM
https://www.youtube.com/watch?v=D8X86ajg4FM
https://www.youtube.com/watch?v=LxDgRMVFH9A
https://www.youtube.com/watch?v=dsWvWVoyqfY
https://www.youtube.com/watch?v=w0qC2FEYYuk
http://www.allgronn.org/ao/jens-petter-nilssen.pdf
https://youtu.be/PRAE9cHtETU
http://www.allgronn.org/knutsen.html


När Domus kom til stan 

 
Dokumentarfilm av Anders Wahlgren 

fra 2004.   

 

I filmen har man besøkt 14 byer i 

Sverige for å se hvordan varehusene, 

f.eks. EPA og DOMUS, har påvirket 

bymiljøene. 

 

https://vimeo.com/398656507  

 

Norconsult om fotavtrykk:   
Vår kunnskap skal bidra til et mer verdifullt samfunn. Vi vil sikre bærekraftige 

løsninger i alle oppdrag både ved bygge- og anleggsgjennomføring og i ferdig 

løsning. Sammen med våre samarbeidspartnere vil vi alltid søke å utvikle nye 

løsninger som tas i bruk og skaper verdi for kundene og samfunnet. 

Bærekraft - Fotavtrykk i prosjekter - Norconsult 

     

 

Her er lenker til alle teamsidene som QR-kodene  i boken tar deg til::  

  
Kulturlandskapet    Fotavtrykkene    Kapitalkreftene    Tilpassing    Tradisjon    Materialbruk  

Ideologier   Organisk    Stilbrudd    Fredning    Menneskesinnet    Høyhus    Aktivistene    

Miljøpolitikk     Maktarkitektur     Arkitekturmote    Medvirkning 

 

 

Har du innspill til artikler/kronikker/nettsider på tema? 

Ta kontakt med redaktør Erling Okkenhaug - erling@okkenhaug.com    www.allgronn.org 
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