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Aktuelle kvalitetsprinsipper (Bygg 21)

1. Gode bygg og områder

stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser

2. Gode bygg og områder 

gir gode lysforhold og utsyn 

3. Gode bygg og områder 

gir god luftkvalitet og lav støybelastning 
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Dagslys viktig?
•Sollyset har gjennom historien regulert alle biologisk systemer på 
jorden.

•Vi her i nord har spesielle utfordringer knyttet til variasjoner i 
lengden på dagen.

•Mange nyere bygg tilfredsstiller ikke standarder for dagslys
– Er vi forberedt på å utnytte arealet med kvalitet på en best mulig måte?



Dagslys påvirker utskillelse av søvnfremmende melatonin 
fra epifysen
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Mangel på dagslys

• Dagslys styrer døgnrytmen – den «biologiske klokken».

• Døgnrytmen styrer hormoner, energibalansen og en rekke 
kroppsfunksjoner.

• Påvirker våkenhet, søvnkvalitet, trivsel, sinnsstemning og 
yteevne.



«Det er helse i alt vi gjør»

«Først former vi våre bygninger, deretter 
former de oss»

Winston Churchill



“Forholdet mellom helse og bosted er blant de 
viktigste vi har”

Florence Nightingale “The lady with the lamp”

«Hun ville ha plan og orden på hospitalene og begrunnet hvor viktig det var 
med hygieniske tiltak som ordentlige latriner og sanitære anlegg, 
diettkjøkkener, rent sengetøy og vinduer som kan åpnes og slippe lys og frisk 
luft inn».



Behovspyramide



Hva gjør oss syke og 
hvordan kan vi skape bygg for helse og komfort ?
• Definisjoner

• Snakke om risiko og helsefremming - ikke nødvendigvis om sykdom

• Ikke naiv empirisme (ja/nei), men faktorer og ta hensyn til ved å forsterke 
positive effekter og å redusere virkningen av negative effekter.

• Ivaretakelse ved spesielle behov

• Trender ?
– Lavere toleranse for dårlig miljø?



Årsakbegrepet
• Hva er farlig?
• Hvor farlig er det? 
• Hva er en årsakssammenheng?

• Forskning viser ofte til risiko?
• Livet er risiko!

• Liten risiko i stor gruppe gir mange «tilfeller»
• Stor risiko blant få gir relativt få tilfeller



Kompleksiteten kan være utfordringen

•Personlig oppfatning av helsefare –
komfortkrav
•Anvendelse av fakta og kunnskap



Hva mener legene i Arbeidstilsynet?

• Dagslys/utsyn/ventilasjon fra vindu
Uttalelse til arbeidet med TEK 17
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•Tilgang til dagslys og utsyn fremmer helse, trivsel, læring 
og produktivitet. 
•Redusert og manglende tilgang kan skade helsen på 
mange måter, inkludert redusert søvnhelse med 
døgnrytmeforstyrrelser som reduserer våkenhet, øker 
feilhandlinger og dermed ulykkesrisiko. 
•Det er siste året kommet ytterligere dokumentasjon på at 
døgnrytmeforstyrrelser er et stort og sannsynligvis 
økende arbeids- og folkehelseproblem, og da med mange 
medisinske uttrykk. 
•Svingningene i sollys er viktigste fysiologiske stimulus for 
styring av døgnrytmen.



Mulighet til å påvirke
• En bolig eller en arbeidsplass skal ikke bare være en produkt kun 

basert på enkeltstående målbare parametere.

• Eksempler:
Komfort i innemiljøet:
Streng temperaturregulering vs. muligheten til individuell tilpasning

Utforming av arbeidsplasser:
Åpne kontorlandskap vs. cellekontorer.
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•Lys og dagslys og utsyn er en kvalitet som vi må foredle i 
bygg slik at de blir enda mer verdifulle for oss. 

•Dette vil skape gode, fleksible og helsefremmende 
møteplasser. 



Et eksempel som forener perspektivene
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Nedgang i bruk av tvang  
Stor begeistring på Psykiatrisk 
Avdeling Esbjerg, 
tegnet av Arkitema/ELN 
Architects.

«Nye funksjonelle bygg og områder, 
integrerte avdelinger og leCere å 
samarbeide for personalet».



Utsyn
– Pasienter:

– Rehabilitering av 278 lunge- og hjertepasienter fordelt på rom med og uten 
panoramautsikt til naturen (Røros). Effektmål: Fysisk og mental helse (SF-12), 
subjektiv velbefinnende, emosjonell status, bruk av privatrom og fritidsaktivitet. 
Utsikt til naturen var assosiert med signifikant bedre framgang i helse gjennom 
programmet (Raanaas et al 2012).

– Arbeidstakere:
– Bedre utsikt gjennom vindu og i tillegg til mer vegetasjon var sterkest assosiert 

med bedret arbeidsytelse i seks av åtte tilfeller. 
– I call-sentre økte produktiviteten med 6-12% med best sammenlignet med uten 

utsikt. 
– Kontorarbeidere fikk 10-25% bedre resultater på tester av mental funksjon 

og hukommelse ved best utsikt sammenlignet med ingen utsikt (Heschong 2003)
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Målre&et arbeid for å redusere risiko for arbeidsrelatert sykdom og skade

Velferd og velstand


