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Rapport: Ti økosamfunn på ti år 
Forskning viser at en gjennomsnittlig økosamfunns beboer i Danmark har et 
klimagassutslipp på rundt en tredjedel av en vanlig dansk borger. Økosamfunns 
bosettingen svarer dermed på hovedmålene i dagens klimapolitikk. Erfaringene tilsier 
likevel at økosamfunn blir til på tross av eksisterende regelverk, ikke på grunn av det. 
Denne rapporten stiller spørsmålet: Hvorfor er det så vanskelig å realisere 
økosamfunnsprosjekter i dagens virkelighet? 
Hva kan gjøres for å sette fart i etableringen av økosamfunn for å møte 
klimamålene? I denne rapporten er man primært ute etter å finne praktiske løsninger, 
gode modeller og gode organisasjonsformer som kan bidra til å etablere økosamfunn 
i praksis: 10 økosamfunn på 10 år i Norge.   
http://www.allgronn.org/ao/10-okosamfunn-10aar.pdf 
 

 
Skisseforslag til et økolandsbykonsept.   
Det har gjennom lengre tid vært en sterk interesse for utviklingen av et økolandsby 
prosjekt i Sauherad kommune. Lokale ildsjeler har gjennom flere år prøvd å finne en 
egnet tomt for en mulig økolandsby. Det har både vært satt i gang grupper av 
potensielle interessenter, og undersøkt mulige tomteområder.  Gaia Mars 2009 
http://www.allgronn.org/ao/bergan-okolandsby.pdf  
 

 
Om dypøkologi 
 Arne Næss’ dypøkologi (og økosofi) ble utviklet i 1970- og -80-årene. Dyp økologi (til 

forskjell fra grunn økologi) innebærer en dyp intensjon og en oppriktig vilje til 

spørsmål, dialog, innlevelse og handling – individuelt og kollektivt. 

http://www.allgronn.org/ao/dypokologien.pdf 
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Gaia Arkitekter 
Gaia Arkitekter består av 4 selvstendige, samarbeidende arkitektkontorer som har 

spesialkompetanse innen økologisk forsvarlige byggemetoder og planlegging. 

Gaia Arkitekter har mer enn 20 års praksis med prosjektering, planlegging, 
idèutvikling, forskning og undervisning. Prosjektene omfatter: boliger, hytter, 
boligområder, barnehager, skoler, småindustri, rehabilitering av bygårder, 
landbruksbygg og samfunnshus. I tillegg kommer planlegging av hage- og 
landskapsanlegg, skolegårder, boligområder og byøkologiske prosjekter. Gaia 
Arkitekter har kompetanse og erfaring med regulerings- og  bebyggelsesplaner, og 
benyttes som konsulenter i større, overordnede planer. 

Gaia Arkitekter utfører forskningsprosjekter og benyttes som konsulenter innen 
spesialområder som økologisk forsvarlige byggemetoder, inneklima,naturlig 
ventilasjon, byøkologi mm. Gaia Arkitekter tilbyr også prosessledelse for verksteder 
som skal sikre miljøinnhold og brukermedvirkning. Medlemmene har utgitt en rekke 
bøker, hefter og artikler om bygningsøkologi og benyttes som foredragsholdere og 
kursledere i ulike fora både nasjonalt og internasjonalt. 

Gaia Arkitekter samarbeider med Gaia Scotland og har et bredt internasjonalt 
kontaktnett gjennom Gaia Internasjonal - som består av ledende arkitekter innen 
økologisk planlegging og bygging i Europa. 

Se   http://www.gaiaarkitekter.no 
 
 
 

Arkitektur for natur og menneske  

Steinerbladet 1/2014  skrevet av Eli Tronsmo 
 
En skole er ikke bare innhold, pedagogikk og undervisning. En skole er også 
bygninger, innerom og uterom. Hvordan tenker en arkitekt som skal planlegge og 
tegne en Steinerskole? Vi oppsøker arkitekt Jan Arve Andersen. Sammen med 
interiørarkitekt Sidsel Hovland har han stått bak utformingen av en rekke 
steinerbarnehager og steinerskoler på Østlandet. De siste årene i samarbeid med 
arkitekt Christine Kolstad, som også blir med på vår samtale. 
   
Arkitektur for natur og menneske - (steinerbladet.no) 
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