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Grønn innovasjon i byggenæringen handler ikke om ny teknologi   
 
Grønne bygg er ikke først og fremst teknologiske innovasjoner, det er nye måter å 
organisere prosjekter og samarbeide på.  
 
Innovasjon i byggeprosjekter er avgjørende for å få til et grønt skifte i byggenæringen. Et 
grønt skifte i byggenæringen innebærer at nybygg både sparer energi og produserer fornybar 
energi. Dette er utgangspunktet for studien av innovasjon og det grønne skiftet i den norske 
byggenæringen.  
 
Nykamp har analysert grønne byggeprosjekter fra 1998-2013 og intervjuet 32 nøkkelaktører i 
næringen, fra virkemiddelapparatet og fra bransjeorganisasjonene. Det sentrale spørsmålet 
har vært å svare på hvordan bransjen har blitt grønnere.  
 
Et sentralt funn er at samhandling (for eks integrert prosjektering) er nøkkelen til 
innovasjon i prosjekter. Innovative grønne bygg er vel så mye resultatet av organisatoriske 
innovasjoner, altså nye måter å lede og organisere prosjekter på, som ny teknologi. 
Nyskaping og optimalisering skjer når prosjekteringsteamet får utveksle ideer og spille på 
hverandres kunnskap. Det har tidligere blitt hevdet at prosjektorganiseringen som preger 
bransjen hindrer innovasjon, noe som viser seg å ikke stemme i dette tilfellet. Prosjekter gir 
fleksibilitet og mulighet til å eksperimentere – som støtter innovasjon. Det er imidlertid 
andre forhold som kan hindre innovasjon. Spesielt tradisjonen med å dele prosjekter i 
mindre kontrakter bidrar til fragmentering og dårlig samhandling. Det samme gjør mangel 
på integrerte team og skarpe skiller mellom prosjektets faser. 
 
Det er en bransje som tradisjonelt ikke blir sett på som innovativ. Grønne bygg har gått fra å 
være en ulønnsom smal nisje for spesielt interesserte, til å bli en del av alle seriøse aktørers 
strategi. Det har altså skjedd en helomvending i holdninger til grønne bygg, og det er langt 
på vei et grønt skifte vi ser nå. Virkemiddelapparatet har vært viktig for å få til denne 
endringen. Særlig samspillet mellom frivillige standarder som BREEAM og støtte til 
innovasjonsprosjekter, kombinert med en jevn og forutsigbar heving av minstekravene 
gjennom de byggtekniske forskriftene.   

 



 

 

 
 


