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Sammendrag 

Ecobox prosjektdatabase skal være en nøytral og ikke-kommersiell plattform for samordnet og koordinert 
informasjon om forbildeprosjekter i byggebransjen i Norge. Databasen skal inneholde en fyldig katalog 
med kvalitetsikret informasjon om konkrete og godt dokumenterte forbildeprosjekter innenfor klima, 
miljø, universell utforming i bygg og uteområder. Innholdet skal være åpent tilgjengelig, men spesielt rettet 
mot for arkitekter, rådgivere, utbyggere, entreprenører, kommuner, myndigheter, media. Ved å gi 
inspirasjon, kunnskap og erfaringer fra miljøvennlig arkitektur og stedsutvikling i Norge skal databasen 
bidra til å heve kompetansenivået i hele bredden av byggebransjen. 

NTNU gjennomfører hvert år kurset Arkitekturens teori og historie (ATH) C også kalt Bygningsanalyse. I dette 
delprosjektet er det innledet et samarbeid med NTNU om å benytte arkitektstudenters bygganalyser av 
miljøbygg i Ecobox prosjektdatabase.  

Det ble ifm. gjennomføring av kurset initiert møter om høsten for å forberede kurset om våren. Det ble 
gjennomført reiser til Trondheim der NALs prosjektleder presenterte tilbudet i prosjektet overfor alle 
studentene i auditorium.  

Det var åpnet for at hver enkelt student kunne motta inntil 5000 kr i refusjon. Det har totalt blitt 
refundert i 21063 kr til 11 studenter. Sammen med innsending av kvitteringene har studentene gitt en 
samtykkeerklæring for videre bruk av det innsendte materialet. 

Det er i prosjektperioden samlet inn og publisert 11 studentoppgaver. Dette er flere enn først 
planlagt. Åtte av disse byggene er nye presentasjoner i prosjektdatabasen, mens tre 
presentasjoner innebærer en oppgradering av eksisterende prosjektbeskrivelse med bilder og 
annen informasjon. Et prosjekt er samlet inn, publisert og deretter slettet fordi det er 
prosjektleders oppfatning at byggeprosjektet ikke kan formidles som noe forbildeprosjekt.  

Alle prosjektbeskrivelser/artikler som er basert på informasjon fra studenter har vært evaluert og 
gjennomgått av prosjektleder for prosjektdatabasen. Prosjektet er i den grad det har vært behov for dette, 
kvalitetssikret av arkitekt/utbygger. 

Et av byggeprosjektene valgt ut som Månedens prosjekt for NAL. Dette innebærer at prosjektet blir sendt 
ut med Nyhetsbrev, det vil være på forsiden av arkitektur.no og trykkes i NALs tidsskrift Arkitektnytt. 
Omfanget av markedsføring har dermed blitt noe større enn først planlagt. 

Selv om tidshorisonten ble utvidet har det totalt sett vært et meget vellykket prosjekt.  

Det anbefales fra prosjektledelsen å forsøke å videreføre en form for stipendordningen for studentene 
som del av andre prosjekter der aktører skal publisere prosjekter i databasen. Dette kan være en god kilde 
for å få tak i godt og omfangsrikt materiale og gode bilder. Arbeidet som gjøres av studentene er et 
arbeide som er en del av det obligatoriske arbeidet ved studiet, og flere studenter har vist til at 
prosjektoppgaven kan få en merverdi. 
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Bakgrunn 
I arkitektur.nå – Norsk Arkitekturpolitikk utpekes bærekraft- og klimautfordringen som en av 
hovedutfordringene for arkitekturfeltet. Kunnskap, kompetanse og formidling skal være viktige 
innsatsområde for å imøtekomme denne store utfordringen. 

Utvikling og bygging av gode eksempler er viktig for å inspirere bolig- og byggsektoren til en bred satsing på 
energieffektive og miljøvennlige bygg. I utlysning av Husbankens kompetansemidler 2010 ble det etterspurt 
prosjekter med stor nytteverdi/overføringsverdi for kommuner, interesse- og brukerorganisasjoner og bransje- og 
undervisningsaktører. Prosjektdatabasen presenterer bygde eksempler på miljø- og energivennlige og universelt 
utformede løsninger - en nyttig kilde for inspirasjon og erfaringsoverføring for bransjen i sin helhet.  

Ecobox prosjektdatabase presenterer moderne, norsk, miljøvennlig arkitektur og stedsutvikling på nett. Basen 
er under kontinuerlig utvikling og inneholder nå 250 prosjekter. Byggeprosjektene som finnes her spenner 
vidt i skala, funksjon, miljøtiltak og kompleksitet. Felles for prosjektene er arkitektonisk kvalitet og at de er 
kommet lengre enn dagens praksis innenfor ett eller flere miljøtema. Det finnes ingen tilsvarende database over 
miljøvennlig arkitektur i Norge. Ecobox arbeider kontinuerlig med å øke tilfanget av nye brukere og av nye 
relevante prosjektoppslag.  

I dette delprosjektet er det innledet et samarbeid med NTNU om å benytte studentenes bygganalyser av 
miljøbygg i Ecobox prosjektdatabase. NTNU gjennomfører hvert år kurset Arkitekturens teori og historie (ATH) 
C også kalt Bygningsanalyse. Dette kurset er i stor grad et selvstudium som leder frem til en problembasert, 
skriftlig og illustrert fremstilling av en gjennomført bygnings- eller bygningsmiljø-analyse, med 
dokumentasjon, diskusjon og kritisk vurdering. Målet med kurset er å trene studentene i selvstendig bruk av 
teori og metode. Det forutsettes at de første 5 semester av arkitekturstudiet er gjennomført. 

Målet var å kunne gi gjensidig nytte- og overføringsverdi både for bransje- og undervisningsaktørene. Et 
samarbeid med undervisningsinstitusjonene ville kunne gi en vinn vinn situasjon i denne sammenheng – 
bygganalyser gjennomført av studentene på norske miljøbygg vil tilføre nytt og utdypende stoff til basen. 
Samtidig lærer nye brukere basen å kjenne,- forhåpentligvis vil det også motivere studentene til å velge et 
miljøvennlig bygg å fordype seg i. 

Overordnet formål for prosjektdatabasen 
Ecobox prosjektdatabase skal være en nøytral og ikke-kommersiell plattform for samordnet og koordinert 
informasjon om forbildeprosjekter i byggebransjen i Norge. Databasen skal inneholde en fyldig katalog med 
kvalitetsikret informasjon om konkrete og godt dokumenterte forbildeprosjekter innenfor klima, miljø, 
universell utforming i bygg og uteområder. Innholdet skal være åpent tilgjengelig, men spesielt rettet mot for 
arkitekter, rådgivere, utbyggere, entreprenører, kommuner, myndigheter, media. Ved å gi inspirasjon, 
kunnskap og erfaringer fra miljøvennlig arkitektur og stedsutvikling i Norge skal databasen bidra til å heve 
kunnskapen i hele bredden av byggebransjen. 

Om Ecobox prosjektdatabase 
Ecobox prosjektdatabase presenterer moderne, norsk, miljøvennlig arkitektur og stedsutvikling på nett. 
Databasen er under kontinuerlig utvikling og inneholder nå over 250 prosjekter. Byggeprosjektene som finnes 
i Databasen spenner vidt i skala, funksjon, miljøtiltak og kompleksitet. Felles for prosjektene er gode 
arkitektoniske kvaliteter og at de har kommet lengre enn dagens praksis innenfor ett eller flere miljøtema.  

Prosjektdatabasen formidler informasjon om universell utforming, energibruk, miljø- og klimavennlige 
løsninger – alle med hensikt om å bidra til å utvikle en bærekraftig byggeskikk som kan inspirere til 
etterfølgelse. Ecobox prosjektdatabase bidrar på denne måten til å heve kompetansen om bærekraftige 
kvaliteter blant arkitekter, rådgivere, byggherrer, planleggere, entreprenører og andre involverte i 
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byggebransjen. og er derfor viktig for å bidra til flere miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og 
uteområder i Norge.  

De ulike prosjektene er kategorisert etter miljøtema. Disse miljøtemaene er i god overensstemmelse med 
Miljøhandlingsplanens satsningsområder om redusert klimagassutslipp, redusert behov for energi i 
bygningsmassen, minimert bruk av helse- og miljøfarlige stoffer, godt inneklima og redusert avfall. 
Miljøvennlig rehabilitering av eksisterende bygg, universell utforming og miljøvennlig byutvikling er andre 
vektlagte miljøtema i databasen.  

Prosjektdatabasen har siden opprettelsen i 2004 vokst seg til en fyldig og kompleks database med mange faste 
brukere.  Flere offentlig aktører som Kommunal- og regionaldepartementet, Enova, Miljøverndepartementet 
og Barne- og likestillingsdepartementet, har støttet Ecobox prosjektdatabase som del av sine satsinger på 
miljø og universell utforming.  
Mange program og utviklingsprosjekt har siden 2004 valgt å bruke databasen for formidling av resultater:  

- Pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling (MD, 2003-2006) benyttet prosjektdatabasen som 
hovedkilde for fortløpende publisering av resultater på web 

- Prosjektet ”Gode miljøløsninger” (www.byggemiljo.no) eksemplifiserer sine anbefalte tiltak gjennom 
henvisning til prosjektdatabasen 

- Miljøtiltaksbanken (et prosjekt finansiert av Grønn Byggallianse, Ciens, Byggemiljø og KRD) henter 
sine eksempler fra prosjektdatabasen og finnes både i rapports form og integrert i selve 
prosjektdatabasen 

- Norwegian Wood benyttet prosjektdatabasen til publisering og rapportering av forbildeprosjektene 
- Ecobox har som del av prosjekt ifm regjeringens handlingsplan for universell utforming dokumentert 

gode forbilder for universell utforming gjennom årene 2006-2011 
- FutureBuilt har siden 2009 benyttet prosjektdatabasen til publisering og rapportering av 

forbildeprosjektene som inngår i programmet 
- Framtidens bygg har siden 2010 benyttet prosjektdatabasen til publisering og rapportering av 

godkjente pilotprosjekter i Framtidens byer. 
- Husbanken har siden 2011 benyttet prosjektdatabasen til formidling av sine forbildeprosjekter 
- Enova vil fra november 2012 benytte prosjektdatabasen til formidling av sine forbildeprosjekter 
- Framtidens byer har utviklet et nytt internt nettsted som de 13 største byene og 

Miljøverndepartementet bruker til å rapportere og formidle alle tiltak og pilotprosjekter som gjøres 
som del av det statlige programmet Framtidens byer som går i perioden fra 2008-2014. Nettstedet 
lanseres i november 2012. Innholdet er lagret i prosjektdatabasen og vises på framtidensbyer.no 
under regjeringen.no 
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Prosjektgjennomføring 
 

Prosjektets formål  
”Prosjektet skal lage 5 – 10 utdypende bygganalyser på norske miljøvennlige bygg til Ecobox 
prosjektdatabase. Bygganalysene skal gjøres av studenter ved NTNU i forbindelse med kurset ”Arkitekturens 
teori og historie”. (Tiltakets formål som angitt i tilsagnsbrev fra Husbanken 17.11.2010) 

Prosjektet har omfattet et samarbeid med NTNU for å nyttegjøre studenters bygganalyser av norske 
miljøbygg og formidle resultatet av dette arbeidet til prosjekterende arkitekter, byggherrer og 
beslutningstakere i Ecobox prosjektdatabase. Ved å tilgjengeliggjøre informasjon om miljøbygg som allerede 
samles inn som del av studieforløpet har prosjektet bidratt til økt informasjon og bevissthet om energi- og 
miljøvennlig bygging.  

Forutsetninger for prosjektet 
Kurset ATH-C er det eneste i løpet av studietiden ved arkitektstudiet på NTNU som er obligatorisk og som 
utelukkende fokuserer på presentasjon av et ”arkitekturverk”. Kurset oppfordrer studenter å velge et bygg 
som allerede engasjerer og interesserer, og skal ikke påvirke studentene i noen retning.  

Det har av denne grunn heller ikke vært noe mål å påvirke flest mulig av kursets deltakere til å skrive om et 
miljøbygg i Norge. Det har heller vært et mål å sørge for at de som allerede interesserer seg for disse temaene 
skal få drahjelp til å levere bedre oppgaver. Dette har blitt tilbudt i form av refusjon av dokumenterte utgifter 
og bistand til forståelse av miljøtema. 

Innholdet i prosjektet har vært å være et ekstratilbud til studentene. Kursets mål og krav er oppgitt i 
fagplanene til NTNU. Det har ikke vært prosjektets oppgave å angi krav som påvirker/endrer 
gjennomføringen av dette obligatoriske kurset. Prosjektet kan derfor heller ikke stille krav til utformingen av 
de innleverte oppgavene.  

Koordinerende møter med NTNU / Presentasjon av samarbeid 
Det ble ifm. gjennomføring av kurset initiert møter høsten 2010 for å forberede kurset i 2011 og høsten 2011 
for å forberede kurset i 2012.  

Det ble gjennomført et møte i Trondheim mellom fagansvarlig Gro Lauvland og informasjonsrådgiver fra 
NTNU Kenneth Stoltz. I møtet ble det avklart ansvarsforhold og eierskap til det innholdet studentene 
leverer. Det ble avklart at det var behov for en samtykkeerklæring fra den enkelte student til videre bruk av 
innholdet i oppgaven. Det ble samtidig påpekt behov for at NAL Ecobox må ta ansvar for å avklare 
opphavsrett til bilder og annet materiale studentene har benyttet som del av sine oppgaver før dette brukes 
videre.  

Det ble begge år gjennomført reiser til Trondheim der NALs prosjektleder presenterte tilbudet i prosjektet 
overfor alle studentene i auditorium. I forbindelse med møtet i Trondheim ble det gjennomført samtaler med 
interesserte studenter. 

Utvelgelse av studentoppgaver 
Det var færre aktuelle studentoppgaver enn først anslått det første året. Dette resulterte i at prosjektleder i 
samråd med fagansvarlig for kurset åpnet opp for at studenter som ønsket å utdype prosjekter som manglet 
vesentlig dokumentasjon eller som var utdaterte i databasen. Det ble da stilt krav om at det skulle resultere i at 
nye bilder, prosjektopplysninger, tegninger og lignende. Dette kunne suppleres og heve kvaliteten/omfanget 
av eksisterende presentasjoner i databasen. 
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Dette innebar likevel at det i 2011 kun var 4-5 byggprosjekter som var aktuelle å publisere. Da studentene 
samtidig viste seg å reise meget billig og totalt sett bruke mye mindre penger enn anslått i budsjettet, resulterte 
dette i at det var rom for å utvide prosjektets periode, slik at også studentkullet som skulle ta ATH-C i 2012, 
fikk det samme tilbudet som studentene fikk i 2011.  

Studentene i årskullet 2012 fikk samme mulighet som studentene i 2011. Dette medførte at det totalt ble 
samlet inn 11 studentoppgaver som del av prosjektet. Det var i prosjektbesrivelsen anslått 5-10 oppgaver.  

Det medførte likevel noe mer arbeidstid for prosjektledelsen. Ettersom prosjektet ble forlenget med et år ble 
det mer korrespondanse, samt en ekstra reise tur/retur Trondheim for at studentene skulle få informasjon om 
tilbudet. 
 
Reisestøtte til studenter 
Studentene som har ønsket dette, har fått tilbud om å dekke relevante dokumenterte kostnader i forbindelse 
med sitt arbeide med oppgaven, slik som reise til/fra byggverket, eller spesielle steder for å innhente 
kunnskap. Relevante kostnader forbundet med denne oppgaven, slik som overnatting, reisekostnader og 
kopiutgifter har blitt refundert. Det var åpnet for at hver enkelt student kunne motta inntil 5000 kr i refusjon. 
De færreste har hatt så mye dokumenterbare utgifter Det har variert mellom 1000 og 3500 kr . Det har totalt 
blitt refundert i 21063 kr til 11 studenter.  

Sammen med innsending av kvitteringene har studentene gitt en samtykkeerklæring for videre bruk av 
materialet. 

Implementering av bygganalyser i Ecobox prosjektdatabase 
Av de 11 studentoppgavene som ble samlet inn, omhandler 8 av disse byggene nye presentasjoner i 
prosjektdatabasen, mens 3 presentasjoner innebærer en oppgradering av eksisterende prosjektbeskrivelse med 
bilder og lignende. 1 prosjekt er samlet inn, publisert og deretter slettet fordi det er prosjektleders oppfatning 
at byggeprosjektet ikke kan formidles som noe forbildeprosjekt.  

Prosjektledelsen har bistått studenter med svar på spm vedr miljøtiltak/tema i perioden som de arbeidet med 
oppgaven. De fleste studentene valgte å arbeide svært uavhengig og benyttet seg i liten grad av bistand fra 
NAL utover dekning av kostnader. 

At hele 11 oppgaver skulle kvalitetsikres, bearbeides og legges inn i prosjektdatabasen medførte noe mer 
arbeid for prosjektledelsen. Siden studentene hadde lavere dokumenterbare reisekostnader en anslått, slik at 
budsjettet totalt sett gikk opp. 

Alle prosjektbeskrivelser/artikler som er basert på informasjon fra studenter har vært evaluert og gjennomgått 
av prosjektleder for prosjektdatabasen.  

Følgende byggverk er blitt dokumentert som del av prosjektet: 

Berg Studentby, Trondheim (av Tone Holand og Jan Olav Kopperud) NY 
NAL hadde tidligere et prosjektoppslag som omhandlet konkurranseutkastet av prosjektet. Prosjektoppslaget 
var svært utdatert og ble slettet og opprettet på ny med bakgrunn i den innsamlede informasjonen. Det er 
innhentet utdypende tekst som er supplert med flere bilder og tegninger. 
http://www.arkitektur.no/?nid=74109 

Fagerborg menighetsbarnehage, Oslo (av Mathis Pedersen) NY 
Det er utarbeidet et nytt prosjektoppslag med bakgrunn i studentoppgaven. Oppslaget er også supplert med 
bilder fra arkitekten.  
http://www.arkitektur.no/?nid=243651  
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Fyrstikkalléen skolen F21, Oslo (av Tomas Aasved Hjort, Astri Margareta Dalseide) NY 
Det er utarbeidet et nytt prosjektoppslag med bakgrunn i studentoppgaven. Oppslaget er også supplert med 
bilder fra arkitekten. 
http://www.arkitektur.no/?nid=243694  

Viken Skog, Hønefoss (av Maria Pettersen) NY 
Det er utarbeidet et nytt prosjektoppslag med bakgrunn i studentoppgaven. Oppslaget er også supplert med 
bilder fra arkitekten. 
http://www.arkitektur.no/?nid=243863  

Kvernhuset skole, Fredrikstad (av Astrid Tømmerås Haug) NY 
NAL hadde tidligere et prosjektoppslag som omhandlet konkurranseutkastet av prosjektet. Prosjektoppslaget 
var svært utdatert og ble slettet og opprettet på ny med bakgrunn i den innsamlede informasjonen. Det er 
innhentet utdypende tekst som er supplert med flere bilder og tegninger. 
http://www.arkitektur.no/?nid=91500 

Sparebank Midt-Norge SMN Hovedkontor, Trondheim (av Nikolaj Skybakmoen) NY 
NAL hadde tidligere et prosjektoppslag som omhandlet konkurranseutkastet av prosjektet. Prosjektoppslaget 
var svært utdatert og ble slettet og opprettet på ny med bakgrunn i den innsamlede informasjonen. Det er 
innhentet utdypende tekst som er supplert med flere bilder og tegninger. 
http://www.arkitektur.no/?nid=178913  

Teknobyen Studentboliger, Trondheim (av Knut Havnen Johansen) NY 
Det ble avtalt med studenten at han skulle levere oppgave. Birger Jensen i Husbanken utarbeidet en 
kortversjon av prosjektoppslaget i prosjektdatabasen. Med bakgrunn i dette prosjektoppslaget er oppdatert 
med ny informasjon som ble innhentet i oppgaven. Det er også supplert med tegninger og noen flere bilder. 
http://www.arkitektur.no/?nid=242661  

Skadbergbakken, Sola (av Truls Nedland Stangeland) NY  
Det ble utarbeidet et nytt prosjektoppslag med bakgrunn i studentoppgaven. Allerede da oppgaven ble 
utarbeidet ble det klart at forbildeprosjektet var ute av kurs. Byggeprosjektet er siden gått konkurs og overtatt 
av ny entreprenør. Prosjektet har særdeles negative omtale i media.  

Det har liten hensikt å videreformidle prosjektet som et forbildeprosjekt, før evt prosjektet er ferdigstilt og 
viser at det holder de intensjonene som lå i prosjektet. Oppslaget har av denne grunn blitt slettet fra nettsiden 
til NAL. 

Miljøbygget i Professor Brochsgate, Trondheim (av Line Myrenget og Marie Sætre) OPPDATERT 
NAL hadde tidligere et prosjektoppslag som omhandlet prosjektet like før ferdigstillelse. Det er innhentet ny 
informasjon som er supplert med flere bilder og tegninger. Informasjonen er oppdatert med informasjon 
samlet inn i studentenes oppgave. 
http://www.arkitektur.no/?nid=208872 

Hamsunsenteret, Hamarøy (av Hilde Seim) OPPDATERT 
Husbanken ved Anne-Sofie Halvorsen hadde tidligere utarbeidet et prosjektoppslag som omhandlet 
konkurransevinneren av byggeskikkprisen 2011. Prosjektoppslaget er oppdatert med informasjon og mange 
bilder samlet inn i studentens oppgave, og gir nå en bedre utdyping av miljøaspektene i prosjektet. 
http://www.arkitektur.no/?nid=223338  

Preikestolen fjellstue, Strand (av Bjarte Stav) OPPDATERT 
NAL hadde tidligere et prosjektoppslag som omhandlet prosjektet like før ferdigstillelse. Det er innhentet ny 
informasjon som er supplert med flere bilder og tegninger. Informasjonen er oppdatert med informasjon 
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samlet inn i studentenes oppgave. 
http://www.arkitektur.no/?nid=119694 

Markedsføring 
Det er publisert 10 studentoppgaver i Ecobox prosjektdatabase. Disse er synlige som del av NALs nettsider. 
Noe av innholdet inngår også som del av Husbankens forbildeportal og vil kunne benyttes i Enovas nettsider 
for forbildebygg. 

I tillegg er et av byggeprosjektene valgt ut som Månedens prosjekt for NAL. Dette innebærer at prosjektet 
blir sendt ut med Nyhetsbrev, det vil være på forsiden av arkitektur.no og i tillegg bli trykket i NALs tidsskrift 
Arkitektnytt. Omfanget blir dermed noe større enn først planlagt. 

Verdien av plassering på forsiden til NAL.no i en måned er verdt 5000 kr eks mva. Verdien av ¼ side 
annonse i trykket utgave av arkitektnytt er 12500 kr eks mva. Dette inngår imidlertid som del av det faste 
redaksjonelle innholdet, og verdien er dermed betrakelig høyere. Verdien av å være del av NALs nyhetsbrev 
som sendes til alle medlemmer er også betydelig. 

Framdrift 
Prosjektet ble forberedt høsten 2010. Kurset ble første gang gjennomført 2011. Alle byggeprosjektene har 
fortløpende blitt presentert i databasen og var ferdig oppdatert og presentert i prosjektdatabasen i løpet av 
oktober 2012.  

Da for få av studentene valgte å skrive om bygninger som kvalifiserte, valgte prosjektledelsen å forlenge 
prosjektet, slik at neste årskull med studenter fikk det samme tilbudet i 2012.  

Denne endringen av framdrift endret ikke prosjektets mål, men innebar at det ble presentert flere 
prosjektoppgaver som del av prosjektet. Denne endringen av prosjektet ble på forhånd avklart med 
Husbanken. Dette innebar samtidig en litt lenger operativ prosjektledelse som igjen resulterte i noe mer 
administrasjon, men innenfor samme budsjettramme. Prosjektet er likevel gjennomført innenfor samme 
totale budsjettramme til tross forlengelse av prosjektperioden.  

Organisering 
Prosjektledelse: NAL|Ecobox er en prosjektfinansiert avdeling i Norske arkitekters landsforbund (NAL) 
som arbeider for  økt miljøkompetanse og tverrfaglighet blant arkitekter, planleggere og øvrige aktører i 
byggsektoren.  

Prosjektleder: Per Anda, NAL|Ecobox.  

Samarbeidspartner: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ligger i Trondheim. NTNU er 
det nest største av de åtte universitetene i Norge. NTNU har et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, 
humanistiske fag, teknologi, arkitektur, medisin og realfag. Norges første arkitekturutdanning ble etablert ved 
NTNU i Trondheim. Kontaktperson og fagansvarlig ved NTNU har vært Gro Lauvland. 

Ressurs-/ referansegruppe: Prosjektet har vært et samarbeid mellom NAL Ecobox og NTNU. Det har 
ikke vært behov for noen egen referansegruppe. Det ble tidlig i prosjektet klarlagt tydelig ansvarsfordeling 
mellom NAL og NTNU. Det ble i 2010 gjennomført møte i Trondheim mellom fagansvarlig for kurset Gro 
Lauvland, informasjonsrådgiver ved fakultet for Arkitektur og Byggekunst på NTNU, Kenneth Stoltz samt 
prosjektleder Per Anda fra NAL Ecobox.  

Vurdering av måloppnåelse: 
Selv om tidshorisonten ble utvidet har det totalt sett vært et meget vellykket prosjekt. Det er som følge av 
samarbeidsprosjektet mellom NAL Ecobox og NTNU samlet inn 11 studentoppgaver.  
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Det er har av naturlige årsaker vært varierende kvalitet på de innsendte oppgavene. Ikke alle studentene er like 
strukturerte i gjennomføringen av sin oppgave eller skriver like godt eller tar like gode bilder. Generelt sett 
har materialet som er innsamlet jevnt over holdt god kvalitet. Felles for alle de innsamlede oppgavene har 
vært at de har vært svært omfangsrike. De enkelte oppgave har vært på mellom 30 og 60 A4-sider. 
Prosjektrapportene har gitt særdeles mye informasjon og svært omfangsrike presentasjoner av 
forbildebyggene. Gjennom kvalitetssikring fra prosjektledelse sin side har det vært sikret at innholdet 
overholder kvalitetskriteriene til innhold i Ecobox prosjektdatabase. 

Mange studenter har uttrykt at noe av motivasjonen for arbeidet med oppgaven har vært at innholdet de har 
utarbeidet har hatt en større betydning, når det kommer samfunnet og miljøsaken til gode. Dette kan sees at 
har vært en viktig drivkraft i studentenes arbeid. Arbeidet deres har nådd en større målgruppe. 

Det anbefales fra prosjektledelsen å forsøke å videreføre en form for stipendordningen for studentene som 
del av andre prosjekter der aktører skal publisere prosjekter i databasen. Dette kan være en god kilde for å få 
tak i godt og omfangsrikt materiale og gode bilder. Arbeidet som gjøres av studentene er et arbeide som er en 
del av det obligatoriske arbeidet ved studiet, og flere studenter har vist il at prosjektoppgaven kan få en 
merverdi. 


